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ANNO  HISTÓRICO 

DIARíQPORTVGVEZ 
PRIMEIRO  DE  SETEMBRO. 

I.  A  Rainha  Dona  Dulce  ,  mulher  delRey  Dom  Sancho  /. 
II.  Entra  em  Lisboa  o  primeiro  tributo  do  Oriente. 
III.  Executa- ft  a  umaõ  daCathedral  ao  P  atriarchado  de  Lip* 

boa ,  e  torna  a  ficar  hum  a  a  me/ma  Cidade» 

IV.   Dà  principio  Diogo  Botelho  áfua  portento f a  navegação. 
i. 

ÔNA  Dulce  ,  Rainha  de  Portugal, 
mulher  delRey  Dom  Sancho  I.  filha 
de  Dom  Ramon  Berenguer,  Conde 

J  de  Barcelona  ,  Príncipe  de  Aragão, 
e  de  fua  mulher  Dona  Petronilha , 

Rainha  de  Aragaõ  Morreo  em  Co- 
imbra neftc  dia  de  1198.  Jaz  na 

Capella  mor  de  Santa  Cruz  da  «*cf- 
ma  Cidade  com  ElRey  feu  marido.  Naõ  temos  eípeciaes 

memorias  fuás  ,  mas  fe  pelos  frutos  fe  conhece  a  bonda- 
de da  arvore  ,  naõ  podia  deixar  de  íer  de  fanta  vida, 

pois  fabemos ,  que  foimay  de  três  filhas  Santas,  de  três 
Rainhas  ,  de  três  filhos  Soberanos  ,  como  dizemos  em 
outros  lugares. 

\ 
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11. 



2  ANNO  HISTÓRICO 
Dia  i. IL de 
Setemb. 

Efte  dia  ,  anoo  de  ij.,03.  defembarcou  Vaíco  da 
Gama  em  Lisboa  ,  voltando  da  ítgunda  jornada, 

ejae  fizera  à  índia  ,  com  treze  Nàos  carregadas  de 
riquezas  ,  e  logo  caminhou  a  Palácio  ,  acompanhado  de 
muitos  Senhores,  e  de  infinito  povo  ,  que  o  haviaõ  hido 
efperar :  Levava  diante  hum  Pagem  com  huma  bandeja 
de  prata  nas  mãos  ,  e  nella  o  primeiro  tributo  ,  que  pagou 
a  Portugal  ,  hum  dos  Reys  do  Oriente  ,  que  eraõ  dous 

mil  meticais  de  ouro  :  Recebeo-os  EIRey  com  grande  con* 
tentamento  ,  e  logo  ,  com  mayor  devoção  ,  ordenou  fé 
lavraííe  delles  huma  Cuílodia  para  o  SaotiiTimo  Sacramen- 

to ,  guarnecida  de  pedras  preciofas ,  e  ainda  mais  precio- 
fa  peia  obra  ,  que  pela  matéria  ,  e  a  deu  ao  Real  Coo- 
vento  de  Bellem,  onde  hoje  fe  vè,  e  fe  admira  o  feu  va- 

lor ,  e  perfeição, 

N 
III. 

Efte  dia,  anno  de  1741.    o  Eminentifíimo  Cardeal 
Patriarcha  de  Lisboa  fez  executar  a  Bulia  da  uniaõ 

do  Arcebifpado  de  Lisboa  Oriental   ao  íeu  Patriar- 
,  ̂   chado  Occidental  .   que  lhe  foi  concedida  pelo  SantiíTimo 

1  i.deDe*  ' 

zembro.  Padre  Benedi&o  XIV.  como  dizemos  cm  outro  lugar,-  c 
começou  nefte  meímo  dia  a  exercitar  ajuriidiçaõ  em  todo 

o  território  fem  diíHnçaõ  alguma  ,  como  Prelado  da  an- 

tiga Dioceíi  daquella  Cidade.  Logo  que  a  Bulia  foi  -exe- 
cutada ,  mandou  ElRey  por  bum  Alvará  ,.qbe  fe  publit 

coUi  modificar  o  outro  da  divizaõ  de  Lisboa  ,paííado  a  1  jj 
de  Janeiro  de  1717.  e  tornou  a  ficar  huma  (6  a  Cidade 
de  Lisboa  3  como  dantes  era. 

IV. 

Diogo  Botelho,    foldado   robre,  e  de  conhecido  va~ 
lor  ,  foi  perinífímo   na  arte  da  navegação  ,   a  cujo 

eftudofe  aplicou  deíde  os  primeiros  annos;  por  eíra  ciula 

ia 
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íâ  começou  a  fer  bem  vido  dclRey  Dom  Joaõ  III.  e  pelaDia  *• 

melma  ,  lhe  começou  a  inveja  ,  e  emulação  t  a  arguir-  e, 
culpas  ,  cjue  elle  tai  vez  naõ  imaginava  :  Diííeraõ  mui- 

tos, que  maquinava  contra  a  Pátria,  em  ferviço  de  cer- 
to Principe  ò\  Europa  ,  a  quem  prometia  deícobrir  no- 
vos rumos  para  a  navegação  do  Oriente.  Baftou  fó  efta 

voz,  vaga  ,  e  lem  fundamento  ,  para  ElRey  o  mandar 
para  a  Índia  ,  com  cominação  de  que  não  tornaííe  mais 

a  Portugal.  Bem  fabia  eSle  os  motivos  dtftc  não  efpera- 

do  Decreto,  mas  achou,  que  lhe  era  mais  fácil,  obede- 
cer ao  que  fe  lhe  mandava  ,  que  apurar  o  porque.  Par- 

tio,  em  fim,  na  Armada  do  anno  de  i  534.  e  começou 
naquellas  partes  a  merecer  illuílre  nome  coro  illuílres  ac- 

çoens  j  Mas  dezejava  fazer  huroa  tal  ,  que  com  ella  pu- 
deííe  bem  defmentir  a  calumniâ  ,  que  lhe  fora  impofta  ,  e 

caiificar  a  fua  ionocencia.  Succedeo  por  efte  tempo  con- 
ceder Soltão  Badur  licença  ao  Governador  Nuno  da  Cu- 

nha ,  para  que  fizeííe  huma  Fortaleza  cm  Dio  ,  a  que  logo 
ic  abriíão  os  fundamentos.  Dezejava  ElRey  Dom  Joaó 
cila  Fortaleza  com  empenho  tão  notório  ,  e  era  ella  de 
tão  relevantes  confequencias  para  o  Eftado  da  índia,  que 

rjão  havia  quem  duvidafle  ,  que  nao  fe  poderia  dar  ao  roe£- 
mo  Rey  nova  de  mayor  goíto.  Daqui  naceo  entrar  Dio- 

go Botelho  em  peníamentos  de  a  trazer  a  Portugal  pri- 
meiro ,  que  outro  algum  portador.  Tirava  defta  acção 

dous  grandes  effeitos  j  Conciliar  de  novo  a  graça  do  leu 

Principe  ,  e  moftrar-lhe  (  e  aos  feus  emulos  )  que  quem, 
da  índia  vinha  direito  a  Portugal  ,  podia  muito  bem  na- 

vegar a  qualquer  outro  porto  da  Europa,  íc  houvefíe  fido 

eílc  o  feo  intento,  quando  o  arguhiraõ  com  aquella  teme- 
rária impoftora.  Grandes  dificuldades  eraõ  as  que  (e  lhe 

atreveííavaõ  diante,  fendo  a  mayor  a  falta  de  embarcação; 

E  poílo  que  era  fenhor  de  huma  fufta ,  bem  via,  que  va- 
zo de  taõ  pouco  porte  ,  naõ  poderia  fofcer  taó  larga  ,  e 

perigofa  navegação-  Mas  reconhecendo  por  outra  parte, 
que  não  tinha  ootra  em  que  podeffe  confeguir  o  fim,  que 
intentava  ,  nella  fe  embarcou  com  finco  Portuguezes  ,  e 

alguns  eferavos  ,  aos  quaes  oceultou  ,  o  fim  da  fua  via- 
gem, valendo  fe  de  diverfos  pretextos,  e  nefta  forma  par* 

A   ij  tio 
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Diaz.   ti0  do  Oriente  na  volta  do  Occazo ,   nefte  dia  ,  anno  de 

Setemb  *W'  c  chegou  felizmente  a  Lisboa  ,  como  dizemos  em outra  parte. 

SEGUNDO  DE  SETEMBRO. 

I.  Horrendo  Terremoto  na  Ilha  de  S.  Mtguel. 
II.  Celebra- fe  o  cazamento  dos  Reys  da  Gram  Bertanha ,  Car- 

los II,   e  Dona  Catharina* 

IIT.   Frey  António  Freire. 
i. 

O  mefmodia,  anno  de  1630.  cm  Segunda 
feira,  pelas  nove  horas  da  noite,  teve  prin- 

cipio hum  ihorrivel  terremoto  Jna  l'ha  de  S. 
Miguel  ,  com  impulfo  taõ  vehemente  ,  ojuc 
o  Relógio    da  Cidade    de  Pontedelgada  dava 

badaladas  fucceííívas,   na  fcnma   com  que  fe  coftuma  to- 
car a  fogo;  O  mefmo  faziaô  os  mais  Sinos  da  Cidade,  a 

que  fc  ajuntava  o  ruido  das  cafas  ,  c  coufas  ,   que  nellas 
havia,   que  todas  fe  abalavao  ,  ou  tremiaõ  ;   Com  que  de 
improvizo  fe  viraõ  os  moradores  oceupado*  de  hum  hor- 

ror mortal  ,  perdido  o  alento,  c  o  acordo  ;   Continuarão 
os  tremores  ,  com  poucos  intervalos  ,    até  a  huma  hora 
depois  da  meya  noite  ,  e  entaõ  foou  hum  medonho  ,  c 
fortiííimo  eftampido  ,  rebentando    na  Serra  huma  bocca 
de  ardentes  ,    e  furiofas  chamas  ,  que  em  hum   inftante 
devorarão  immenío  numero  de  arvores,   grande  copia  de 

gado ,   e  dons  lugares  inteiros ,  e  perto  de  duzenta*  pef- 
foas.   PaíTado  efte  primeiro  impeto  ,  mas  fem  paííar  o  te- 

mor de  mayores  damnos ,  na  Quarta  feira  ítguinte  (  a  que 

com  razão  podemos  chamar  de  Cinza  )  começou  a  eh  o- 
ver  tanta ,  e  tanto  fem  intcrmiííaõ,  que  em  algumas  par- 

tes fobio  a  dez  ,  e  a  doze  palmos  de  altura ,  e  em  outras 
a  vinte,  e  trinta.  Durou  efta  triítiílima  innundaçaõ  ties 
dias,  e  tres  noites  ,  fazendo   taõ  dilatado  giro  ,  que  fe 

affir- 
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affirma  chegara  a  feíícnta  legoas  de  diftancia.  Na  mefma^1*2* 

Quarta  feira  (  a  qac  também  podcmoi  chamar  ,  com  mui-c  :  e , 
ta  propriedade  ,  de  trevas  )  le  efeondeo  a  luz  do  dia  em 
taó  eícura  cerração ,  que  não  le  viaõ  os  homens  hons  aos 
outros:  Tudo  erao  fombras,  e  aííombros ,  tudo  horrores, 

tudo  lagrimas,  tudo  aflicçoens  mortais!  Fizerac-fc  mui:a$ 

prociçoens ,  grandes,  e  nunca  viftas  penitencias,  fuppon^ 
do  aquelle  mizeravel  povo,  que  era  chegado  o  fim  daíua 

vida.  Durou  a  conitcrnsçaõ  perto  de  onze  dias  ,  alter- 
nando-fe  nelles  o  temor  ,  c  a  eíperança ,  conforme  cre- 
cia  ,  ou  abrandava  o  abalo  da  cerra ,  e  o  furor  das  chamas. 

11. 

NAvegava  na  volta  de  Inglaterra  a  Armida  ,  que 
conduzia  a  Senhora  Infante  Dona  Catharina  ,  Rai- 

nha da  Gram  Bertanba  ,  e  chegando  finalmente  á 
viíla  do  porto  de  Porftmouth  ,  lhe  iahiraõ  ao  encontro 

finco  Fragatas  de  guerra,  cm  que  vinha  o  Duque  de  Yorch, 
irmaõ  delRey,  e  muitos  Titnlos ,  e  Fidalgos  Inglezes  ,  e 
concedida  licença  da  Rainha  ,  íobiraõ  á  Capitania  ,  e  o 
Duque  obfervando  as  mayares  demonftraçccns  de  rendi, 
mento  ,  naô  quiz  íentaríc  cm  huma  cadeira  de  efpaldas , 

que  lhe  cftava  prevenida  ,  puxou  de  huma  íaza  ,  e  í< n- 
tado  nclla,  e  a  Rainha  em  outra  de  efpaldas,  lhe  exprei- 
fou  ,  com  diíeretas  palavras  a  fua  alegria  ,  e  de  todo  o 

Rcyno,  na  confideração  de  ter  por  fenhea  huma  Prin- 
ceza  de  tão  altos  merecimentos,  e  de  taõ  íingulares  per- 
feiçoens.  Relpondco-lhc  a  Rainha  com  agradável ,  e  ma- 
geftofa  urbanidade  ,  e  logo  entrarão  ah.ijar  lhe  a  mão  o 

Duque  de  Ormond  ,  e  outros  Títulos  ,  e  pdloas  princi- 
paes  ,  e  ao  defpedir-fe  o  Duque  de  Yorch  deu  a  Rainha 
três  paífos ,  honra  a  que  o  Duque  protertou  m>vas  humi- 
liaçoens,  e  rendimentos.  A  Porftmouth  veyo  EIReycom 

toda  a  Corte  bufear  a  Rainha  ,  e  neftas  primeiras  viftas 
Joccedeo  ao  Marquez  dcSande  ocazo,  que  em  outra  par- 

te referimos.  Pagou-fe  fummamente  EIRey  da  prezen- 

ça  ,  e  diferiçaõ  da  Rainha  ,  c  não  perdo-ou  a  demoof- 

tração  alguma  ,  que  pudeífc  expreíTar  as  finezas  do  feu  af- 
ie Ao, 
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Dia  2.  fe<5to,  edafua  eftimaçaõ.  Na  mefma  Cidade  fe  celebrou 

„  e,  o  a&o  do  defpoforio  a  ufo  de  Inglaterra.  Sahio  ElRty 

'com  a  Rainha  pela  mão  a  homa  grande  falia,  aonde  ti' tava  debaixo  do  docel  hum  Trono  com  doa»  cadeiras , 

cm  que  os  Reys  fe  fentaraô  ,  aííiftindo  roda  a  nobreza  com 

cuftoíiífimas  galas  ;  E  lido  hum  papel ,  em  que  fe  rxprtf- 
fava  o  confentimento  delRey  ,  e  outro  ,  em  que  íe  cx- 
preflava  o  da  Rainha ,  diííe  hum  dos  Bifpos  Inglezes  ,  em 
voz  alta:  Que  aquella  era  a  mulher  ,  com  quem  EIRey 

eftava  cazado,  e  todos  romperão  cm  alegres  vivas ,  a  hu- 

ma ,  e  outra  Mageftade.  Logo  fe  levantou  EIRey,  tor- 
nando a  levar  a  Rainha  pela  mão  ao  (eu  quarto  ,  e  ob- 

íervando  o  uzo  de  Inglaterra,  em  aótos  femclbantes,  lhe 

tiroo  as  fitas  ,  que  levava,  e  as  repartio  ,  dando  a  primei- 
ra ao  Duque  de  Yorch  ,  c  as  outras  aos  principaes  Senho- 

res ,  e  Damas  ,  que  clravaõ  prezentes.  Por  algumas  in- 
difpofiçoens,  que  fobrevietão  à  Rainha  ,  le  dilatou  a  lua 
entrada  em  Londres,  a  qual  íe  fez,  nefte  dia  ,  anno  de 
1661.  com  as  mayores  demonftraçoens  de  grandeza,  cm 
que  aquella  Coite  fe  não  deixa  exceder  das  mais  iníignes 
da  Europa.  No  mefmo  dia  íe  celebrou  o  cazamento  dos 
Rcys  conforme  os  ritos  Ca.hclicos  ,  aííiftindo  Mylord  de 

Aubigny  ,  Capellaõ  mór  da  Rainha  ,  e  fez  mais  luzido 
efte  aóto  a  prezença  da  Rainha  mãy  de  Inglaterra ,  que  de 

França  viera  aífiílir  a  eSle  :  Seguirâo-fe  por  muitos  dias 
magcftoías  feftas. 

iii. 

FRey  António  Freire  ,  da  Ordem  dos  Eremitas  de  San- 
to Agoftinho,  natural  da  Cidade  de  Beja,  filho  de 

Gomes  Freire  de  Andrade,  e  de  Dona  Leonor  de  Car- 

denas  Freire,  Lente  de  Fi'ofofia,  e  Thcclogia  nes  Col- 
legios  da  fua  Religião,  Qualeficador  ,  e  depois  Deputado 

da  Inquiíiçaõ  de  Lisboa.  Imprimio  dous  volumes  de  trata- 
dos Theologicos,  predicáveis  ,  e  efpirituaes  ,  muito  úteis, 

e  doutos.  Fazem  delle  illuftre  memoria  os  Efcritoret  de 

dentro,  e  de  fora  da  fua  Ordem.  Morreo  em  Lisboa  nefte 
dia,  anno  de  1634. 

TER- 
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Dia  $. 

betem  t>. 

TERCEIRO   DESETEMBRO. 

I.  Santa  Thereja  de  Ourem, 

II.  Qmqmjla  das  Qdades  de  Azamor ,  The ,  e  Almedina, 
III.  61fogfl  o  Lisboa  o  corpo  de  Santa  Anta  V.  M, 
IV.  A  Infante  Dona  Leonor ,  Emperatrtz  de  Alemanha, 
V.  (9  Infante  Dom  Duarte ,  /rw«5  delRey  Dom  Joaõ  IV- 
VI.  Levanta  EIRey  Dom  Joaõ  /.  */<?  Cafiella  o  cerco ,  ̂ «^ 

ha<\ta  pofto  Jobre  Lisboa, 
VII.  Dom  br.  Marcos  de  Lnboa ,  Bifpo  do  Porto» 

1. 

O  territoricMcTê  Ourem,  em  huma  pobre  Al- 
deã,  naíceo  ,  e  fe  criou  huma  mulher  ,  cha- 
mada Thereja  ,  também  pobre  ,  e  humilde 

por  nafcimenco;   Mas  quefoube  realçara  hu- 
mildade ,  e  fazer  preciofa  a  pobreza,  fazen- 

do-fe  pobre  de  efpirito  ,    e  humilde  de  coração  ->  Poios, 
em  que  coníiítem  os  primeiros,  e  mais  folidcs  fundamer>« 
tos  da  fantidade  j   Acomodou-fe  a  fervir  a  hum  Eccíefiaf- 
ticodameima  Villa  ,  e  ao  mcfmo  tempo  feguio  os  exercí- 

cios da  vida  efpiritual ,  com  admirável  fervor  $  No  meyo 
das  occupaçoens  da  íua  fervidaó  ,  vivia  toda  embebida  em 

contcmpíaçoens    do  Ceo.    Amaçnndo  huma  vez    o  p«$õ  '9 
para  íuílento  da  cafa  ,    fe  deixou  levar  muitas  horas  de 
hum  profundo  extaíí  ,  e  fahiado  delle  lhe  lembroo  ,  que 

poderia  eftar  a  maça  perdida  3  e  recorrendo  no  íeu  cora- 
ção a  Deos  ,  achou  ,    que  a  maça   eftava  convertida  em 

paô  j  cozido  por  minifterio  de  Anjos  j  Ao  trato  familiar 

com  Deos ,   ajuntava  a  caridade  ,  e  piedade   com  os  pró- 

ximos y  Cortando  pelo  íuftento  ncceífario  para  a  íua  pef- 
íoa,  fazia  continuas  efmolas  aos  pobres  j  levando  a  efte 
hm  huma  ceftinha    de  fatias  de  paõ ,   e  perguntada  por 
leu  amo,   que  levava  ?  Reípondeo  :  Que  rozas  ,  e  de  ro- 
zas ,   íe  viocheya  no  mçfmo  ponto  a  ceftinha.    Deu  hu- 

ma 



s  ANNO  HISTÓRICO 
Dia$.  ma  yêz  a  hum  pobre,  que  vio  mal  abrigado,  hum  roa- 
„  ;  paõ  velho  de  fen  amo  ,  e  não  levando  cfte  a  bem  aquel- 

*  la  liberalidade:  Eis  que  aparece  o  mefmo  roupão  multi- 
plicado em  dous  ,  c  fica  juntamente  remediado  o  pobre, 

e  o  amo  confufo  ,  reconhecendo  naquclla  maravilha  a 

todo  poderoía  mão  de  Deo«  ,  c  os  poderes  daquella  San- 
ta mulher  para  com  o  mefmo  Senhor.  Em  outra  occa- 

íiaõ  ,  intentou  certo  homem  arrombar  a  pobre  cafinha, 
em  qutf  Santa  Thereja  vivia  ,  e  pondo  a  maô  na  fecha- 

dura, lhe  ficou  pegada  aella  ,  íem  apodar  tirar  ;  Vol- 
tou a  Santa  da  Igreja  ,  e  vendo  o  que  paííava  fe  poz  de 

joelhos ,  pedindo  com  grande  inftancia  a  Deos ,  que  per* 
doaííe  àquelle  homem  ,  e  o  livraííe  do  laço  ,  cm  que  fe 
via  prezo,  o  que  logo  o  Senhor  lhe  concedeo.  Por  efte 
milagre  fe  vé  a  imagem  defta  Santa  na  Igreja  de  Ourem, 
com  huma  fechadura  na  maó.  Foi  feu  glorioío  tranfito 
nefte  dia,  anno  de  1166.  He  celebrada  ,  e  viíitada  de 

grande  concurço  de  gente,  que  a  experimenta  advogada 
efpecial  contra  as  dores  de  cabeça  beijando  a  fua  ,  que  fe 
conferva  encaíloada  em  prata, 

11. 

TW  1  O  meímo  dia  ,  anno  de  1 J13.   fobre  dous*funofos 
L^j  combates  ,  entrou  vitoriofo  o  Duque  de  Bargança 
Dom  Jayme  na  Cidade  de  Azamor,  deixada  na  noite  pre- 

cedente de  feus  habitadores  ,  os  quaes  ,  pofto  que  íe  ha- 
viao  defendido  com  grande  valor  ,  entrando  na  defeon- 
fiança  ,  de  que ,  em  fim  ,  haviaõ   de  pagar  com  as  vidas 
a  íua  obftiaaçaõ  ,  fe  deixarão  vencer  de  tamanho  temor, 
que  abandonarão  a  Cidade,  lahindo  taõ  atroptladamente 
por  huma  porta,  que  nella  ,  oprimidos  huns  dos  outros, 
morrera5  mais  de  oitenta  :  O  Duque  fez  logo  conlagrar 
a  mefquita  ,  com  a  invocação  do  Eípirito  Santo,  c  man- 

dou arvorar  grande  numero  de  bandeiras  nos  muros  ,  e 
ao  fom  de  repetidas  falvas ,  celebrou  o  felice  fucceífo  da- 
quella  gloriofa  conquifta,  à  qual  fe  feguio  a  das  Cidades 
de  Tite ,  e  Almedina,  abandonadas  cambem  de  teus  mo- 

radores, fem  outro  combate  ,  mais  que  o  cfpanto  ?   e  te- mor 
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mor  que  conceberão  de  noffas  armas  5  Foi  a  noticia  deftaDia  4. 

bizarra  facção,  divulgada  cm  Europa  com  grande  vcloci-  ̂ e, 
dade ,  e  fcftejada  com  univerfaes  aplaufos ,  fingularmcnte 
em  Roma  ,  onde  o  Papa  Lcaô  X.  mandou  fazer  huma 
íolemne  Prociííaõ  em  acçaô  de  graça*  ,  c  diffe  Miffa  de 
Pontifical ,  c  houve  Sermaô  ,  e  nelle  íc  difleraõ  grandes 
louvores  de  EIRey  Dom  Manoel,  e  dosPorcuguezes,  fa- 
rooíiffimos  entaõ  no  Mundo  pelas  continuas  guerras,  que 
faziaõ  na  Azia  ,  e  na  Afiica  aos  inimigos  da  Fé. 

III. 

NO  mefmo  dia ,  anno  de  1  5 17.  entrou  pela  barra  de 
Lisboa  hum  thezouro  mais  preciofo  ,  que  quantos 

tributou  o  Oriente  ao  Tejo  :  Eftí  foi  o  corpo  de  Santa 
Atua ,  huma  das  onze  mil  Virgens ,  que  a  Rainha  Dona 
Leonor ,  mulher  de  EIRey  Dom  Joaô  II.  mandara  pedic 
ao  Emperador  Maximiliano  I.  feu  primo  com  irmaõ:  Ve- 
nerava-íe  o  fagrado  corpo  na  Cidade  de  Colónia,  donde 
o  Emperador  o  remeteo  a  Portugal. 

IV. 

Infanta  Dona  Leonor,  Emperatriz  de  Alemanha, 
mulher  do  Emperador  Fedenco  III.  filha  dos  Reys 

de  Portugal  Dom  Duarte  ,  e  Dona  Leonor  ,  foi  muito 
fermoía,  modefta  ,  devota  ,  e  coropaífiva  ;  paliando  al- 

guns annos  íem  ter  filhos,  lhe  aconfelharaò  os  Médicos, 
que  ufaíle  de  vinho ,  para  lograr  a  dezejada  fecundidade: 
Ao  que  ella  refpondeo  com  graciofa  modeftia  :  E  que  mal 
parecerá  beber  eu  vinho  fendo  mulher  ,  e  Portugueza  ,*  na9 
o  bebendo  o  Emperador ,  Jendo  homem  ,  e  dlemaô.  Teve  os 
filhos  feguintes  :  O  Archiduque  Chriílovaõ ,  o  Archidu» 
que  Joaõ  ,  a  Archiduqueza  Helena  ,  que  morrerão  me« 
ninos :  O  Emperador  Maximiliano  I.  que  cazou  com  Ma- 

ria de  Borgonha  ,  herdeira  do  Condado  de  Bergonha ,  c 
B  dos 
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Dia  l-  doi  Parires  baixos  ;  e  a  Archiduqueza  Canigunda  ,  que 
5  mb  cazoá  com  Alberto  IV*  Duque  de  Baviera  ,  a  quem  cha- 

'maraõ  o  Sábio.  Morrco  aEmperatriz  Leonor  em  Neuftat, 
nefte  dia  ,  anno  de  1467-  O  Emperador  feu  marido  fo- 
breviveo  muitos  annos  ,  emorreo  em  Liotz  a  7.  de  Setem- 

bro de  1493.  Chamaraõ-lhe  o  Paçtfico.  Imperou  íinco- 
enta  e  quatro  annos  ,  couía  ,  que  naõ  fe  fabe  de  outro 
Emperador  do  mondo.  Aínrmafe  ,  que  nunca  juron  , 
mais ,  que  doas  vezes  ,  quando  o  coroarão  em  Aix,  e  cm 
Roma. 

v. O  Infante  Dom  Duaçre,  irmaõ  delRey  Dom  Joaõ  IV. 
rilho  dos  Duques  de  Bargança  Dom  Theodozio  II. 

do  nome  ,  e  Dona  Anna  de  Velalco  :    Bizarro  Príncipe, 
difereto,  magnânimo»  valerofo  :  Impaciente  nas  dilicias 
da  Pátria  ,  e  muito  mais  no  ócio  da  paz  ,  bufeou  theatro 
digno  da  fua  grandeza  ,  onde  pudeííe  luzir  o  feu  valor, 
crecer  a  fua  reputação:   PalTon  a  militar  no  Império  ,  on- 

de foi  recebido  com  as  cftimaçoens  >  que  fe  deviaô  a  hum 
parente  ,  em  grào  naõ  remoto  ,   do  mefmo  Emperador , 

e  dos  mayores  Príncipes  de  Alemanha  :  Occupou  naqucl- 
las  guerras  os  mayores  poftos,  e  fe  achou  nas  maisarrif- 
cadas  occafioens :  cem  todas  moftrou  o  Príncipe  de  Bar- 

gança [aflim  lhe  chamavaõ  lá]  que  era  Portuguez  ,  e  do 
fangue  dos  fempre  ínclitos ,  e  famofos  Reys  Portuguczcsj 
qae  era  a  mayor  prova  ,    que  podia  dar  do  feu  brio  ,  e 
esforço  ;    A  liberalidade  o  fazia  bem  quiílo;  A  pompa  , 
com  que  fe  tratava,  venerado;  O  valor,  e  a  rezolnçaõ, 
temido.  Chegando  ,  porém ,  áquellas  terras  a  noticia  de 
fer  acclamado  Rey  de  Portugal  o   Duque  íeu  irmão  ,  fe 
empenhou  a  politica  dos  miniítros  Caftelhanos  em  privar 
ao  novo  Rey  ,  de  hum  íabio  Confelheiro  ,    e  ao  Reyno 
de  hum  valerofo  General.  A  efte  fim  ,  por  mcyo  de  in- 
juftiílímas  violências  ,  obradas  contra  o  direito  da  Gentes, 
e  fem  refpeito  à  Santa  Ley  da  Hofpitalidade,  foi  entregue 
a  feus  inimigos  ,  dos  qnaet  fe  diíle  ,  que  entrarão  neíta 

obra 
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obra  com  o  difpcodio  de  grandes  foraas  de  dobrocns  paraDiM. 
facilitarem  as  deliecneias  conducentes    ao  effeito.    Efteve„     e, 

ir  n     •  l         j  j        •    r    Setemb. 
prezo  o  Infante  em  Ratisbona  dezoito  mezes ,   e  depois  le- 

te  annos,  e  com  muico  grande  aperto  no  Caftello  de  Mi- 
lão -y  Mas  por  entre  as  guardas  ,  e  cadeas  ,  que  o  cerca- 

vaò  ,  teve  modo  de  eferever  algumas  vezes  a  EIRey  ,  naõ 
em  ordem  á  fua  liberdade  ,  mas  a  íe  coníervar  a  do  Rey- 

no,  para  o  que  apontava  bem  advertidas  direcçoens.  Fa- 
leceo  prezo,  nefte  dia  ,  anno  de  1649.  com  quarenta  e 

quatro  annos ,  finco  mezes ,  e  quatro  dias  de  idade.  Com- 

poz  huma  larga  Relação  dos  íucceíTos  da  guerra  do  Im- 
pério ,  no  tempo  qae  o  Conde  Mathias  Geíazo  Gover- 

nou os Exércitos  Cezareos.  Também  feafíirma  fer  leu  hum 

livro  de  Poezias  ,  que  fe  imprimio  em  Milaõ  com  nome 
ínppofto.  Por  fua  morte  fe  lhe  fizeraõ  em  todo  Portugal 
ioiemniííimas  exéquias,  e  pelo  meímo  tempo le  imprimio, 

e  divulgou  nefte  Reyno  huma  eitampa  ,  onde  íe  via  re- 
tratado entre  cadeas,   com  eíte  excellente  Epigrama. 

Pro  meritis  carcer ,  pro  lauro  vincula  dantur  , 
vti  tus  crimen  habet  ,  glorta  fupltcmm. 

p'tchtces  onerant  immania  pondera  palmas  -y 
aí  nequeunt  palmas  pondera  deprimere. 

Vendítus  argento  tandem  das  tnclyte  Princeps 

cffigiern  Chrijh ,  non  Eduarde  tuam% 

IV. 

f^  Oi  para  Lisboa  taõ  felice  ,  e  alegre  títe  dia  quan- 
to haviaõ  íido  para  a  mefma  Cidade  ,  fundros  ,  e 

tnrtes  os  que  precederão  por  eípaço  de  quaíi  quatro  me- 
zes no  anno  de  1  3  84.  Nos  fins  de  Mayo  do  mcímo  anno 

vtyo  ElRty  Dom  Joaõ  í.  de  Caítclla  íolve  Lisboa  ,  c  a  ci- 
tiou  por  mar ,  e  terra.  Por  terra,  com  hum  poderoío,  e 
íefido  Exercito  de  finco  mil  lanças  ,  mil  ginetes  ,  leis 
mil  beíleiros  ,  e  grande  numero  de  Infanteria.  Por  mar  , 
com   buma  Aimada  de  quarenta   Nàos  ,  treze  Galés  ,  e 

B  ij  mui- 
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Dia  5.  muitos  Navios  menores:   Hum,  c  out  o  poder,  naval  ,e 

de     terrefte,  fc  foi  engroçando  cada  vez  mais  nodifcutfo  do 

'aífedio.    Cora  EiRey   veyo  a  Rainha    Dona  Beatriz   íua 
mulher ,  Dom  Carlos  ,   Infante  de  Navarra  ,   e  grande  nu- 

mero de  Senhores  da  primeira  nobreza.    Alojou    a  Coite 
naquella   parte  Occidental   à  Cidade  ,  onde  hoje  le  vé  a 
Igreja  ,  chamada  Santos   o  velho.  Tomou  o  reítante  do 
Exercito  os  poftos  convenientes,   e  fechou  ,  e  impedio  em 
circuito  a  entrada  a  foccorros,  e  baílimentos.   Achava»le 
Lisboa  com  poucas  prevençoens  j   Nos  populares  ,   ainda 
que  unidos  ,    c  valerofos  ,    faltava  a  diciplina  j    Noa  no- 

bres ,   a  uniaõ  :     Os  viveres  erao  poucos  ,  a  gente  innu- 
mcravel  ,    e  a  mayor  parte  inútil  :  Os  foccorros  cftavaò 
longe  ,    e  incertos  :    Os  inimigos   á  vifta  ,  c  poderofos; 
Baftavaõ  cilas  coníideraçoens  a  dcímayar  ornais  deftemi- 
do  coração  ;   Mas  era  mayor  ,  que  todos  os  perigos  o  ani- 

mo fempre  invencível  do  Mcftre  deAviz.   A  fua  prezen- 
ça  inflnia  taõ  generoíos  brios  nos  Portuguezes,  que,  naõ 

fó  naõ  temiaõ,  mas  defprezavaõ  a  fobuba  dos  Cafieiha- 
nos.   Por  muitas  vezes  entre  líuns  ,  e  outros  houve  gref- 
fas  eícaramuças  naqudle  lugar ,  que  delias  fe  chama  ainda 
hojei  Campolide ,  e  quaíi  íempre  inclinava  a  fortuna  a  fa- 

vor dos  citiados  ,  ficando  com  grande  perda  os  agreíTo- 
resj   Donde  veyo  ,    que  ElRey   de  Caftclla   íe  períuadio, 
a  que  lhe  erao  mais  fegoros  os  vagares  do  aílcdio,  do  que 

as  preças  da  expugnaçaõ  ,  e  que   mais  íacilmente  fe  ha- 
viaõ  de  render  os  Portuguezes  à  fome  ,  do  que  ao  ferre. 
Diícorria  com  bem  fundada  idèa,   pelas  aoticias,   que  lhe 
chegavaõ  por  muitos  dezertores  da  extremidade ,  cm  que 

Lisboa  fe  achava:  Porque  paliados  com  trabalho  os  primei- 
ros mezes  ,    começou  a  fer    tal  a  falta   de  mantimentos  , 

que  eraõ  íem  numero  os  que  pereciaõ.   Valeraõ-fe  das  es- 
vas  mais  agreftes  ,  c  das  coufas  mais  immundas  ,  e  noci- 

vas ;  Entregando-fe  mais  de  preça   à  morte  ,    pelos   mef- 
mo»  caminhos    por  onde  lhe  queriaõ  fugir.    Era  grande 
laftima  ver  os  meninos  pendentes  dos  braços  dasmãys,e 
eílas  abraçadas  com  clies  ,  fem  meyos  ,  nem  efperanças 
de  poderem  íoftentar  aquellas  vidas  ,  que  amavaõ  mais , 

que 
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que  as  próprias.  Tudo  craõ  lagrimas,  gemidos,  e  clamo  Dia  *. 
res  ao  Cco  ,  Tem  refugio  ,  ou  remédio  na  terra.   Efte  era       e, 
o  eftado  da  Cidade  ,  ou  naõ  era  efte  ,  porque  tranlcen- 
dem  todo  o  encarecimento  as  mizerias ,  c  afliçoens  ,  que 
os  ciciados  padeciaõj  Mas  com  taõ  firme  ,  e  inalterável 
conftancia,  que  por  ella  pode  competir  efte  citio  com  os 

mais  apertados,  e  gloriofos ,  que  defende  o  o  valor,  e  ce- 
lebrou a  fama.  Porem  haveria  de  ceder,  em  fim,  o  te- 

zão  dos  defenfores  ,  fe  a  maò  de  Dcos ,  iempre  propicia 

a  efte  Reyno,  naõ  acudira  por  mcyos  naõ  eíperados.  Ca- 
hio  fobre  o  Exercito,  e  Armada  de  Caflella  huma  taõ  in- 

rioía  pefte ,  que  chegou  a  kvar  cada  dia  a  cento  e  íinco- 
enta  ,  e  a  duzentas  pcíToas  ;  logo  paífou  a  cortar  fem  ref- 
peito  pelos  grandes  ,  e  levou  delles  hum  grande  nume* 
roj  Até  que  fem  attençaõ  às  Altezas  [porque  he  muito 
mais  alta  a  fna  jarifdiçaó  ]  chegou  a  ferir  a  Rainha.  A 
efte  golpe  cedeo  finalmente  EIR.y,  e  mandou  levantar  o 
campo  nefte  dia  ,  em  Sabbado  doanno  referido. 

VII 

Om  Frey  Marcos  de  Lisboa  ,  nafceo  na  Cidade ,  que 
lhe  deu  o  lobrenome  :  Tomou  o  habito  da  Religião 

dos  Menores  ,  e  a  illuftrou  com  a  Crónica  ,  que  delia  ef- 
creveo  ,  dividida  em  três  volumei  ,  e  recebida  de  todos 

com  univcríal  aceitação,  e  foraõ  muitas  vezes  impreífos, 

c  fe  traduzirão  nas  línguas  Caftelhana  ,  Franceza  ,  Italia- 
na. Compoz  ,  e  traduzio  outros  livros  efpirituacs  em 

grande  utilidade  das  peííoas  devotas.  Por  luas  íingulares 
virtudes  o  nomeou  Bifpo  do  Porto  EIRty  Filippe  li.  de 
Cafteila  ,  e  I.  de  Portuga!.  Governou  aquella  Igreja  dez 

annos  com  grande  reputação  de  fabio  ,  e  vigilante  Paf- 
tor ,  e  Pay  dos  pobres,  fem  mudar  de  coítomes  ,  e  exer- 

cícios religiofos.  Ornou  a  (ú%  Sc  com  excellentts  ornamen- 
tos ,  fez  a  quinta  do  Prado  ,  engio  a  cafa  do  Cabido  ,  di- 

vidio  a  Freguezia  da  Sé  em  quatio  ,  para  rmis  prompta  ad- 

miniftração  dos  Sacramentos ;  Celebrou  Synodo  Diocefa-Jérc,'ro.e 

no 
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Dia  4.    no  como  diííemos   cm  outra  parte.   Paflou  a  gozar  o  pre- 
Setemb  O"0  dos  fcns  merecimentos  neftc  dia  ,  anno  de  1  591.  com 

'oitenta  de  idade.    Jaz  naquella  Cathedral   na  Capclla  de Noíía  Senhora  da  Saúde,  que  mandara  lavrar  para  íua  fe- 
poltura ,  c  de  feus  íocceflores. 

QUARTO   DE   SETEMBRO. 

I.  Batalha  famofa  na  Ethtopta  Occidental^ 
II.  Pazes  entre  E/Rey  Dom  Affonfo  Quinto  de  Portugal ,  e 

EIRey  Dom  Fernando  o  Catboítco:  Refere-fe  huma 
notável  çircunjlancta. 

III.  Dom  António  Ma/carenhas, 

IV.  Ruy  de  Moura  Telles ,  Arcebifpo  de  Braga, 

1. 

ELOS  annos  de  168  1.  fendo  Governador  de 

Angola,  João  da  Sylva  e  Soufa,  alcançarão 
as  Armas  Portuguezas  naquellas  partes  huma 
infigne  vitoria.  Havia-íe  levnntado  contra  os 
noffos  hum  Rey  chamado  Dom  Francifco, 

defeendente  dos  Antigos  Reys  de  Angola  •>  Efobtrboccm 
o  immenfo  numero  de  Negros  ,  que  íeguirão  a  íua  voz, 
começou  a  infeftar  com  repetidas  correi  ias  o  Paiz  ,  cjue 

por  aquella  parte  dominava-mos  t  e  outros,  que  eraõ  de 
Sovas,  ou  Senhores,  Vaflalios  de  Portugal.  Foi  precizo 
ir  cortar  nos  princípios  aquella  arrebatada  inundação, 
que  nos  punha  em  grande  cuidado  j  Sahio  â  campanha 

hum  corpo  de  quinhentos  Portuguezes  de  pè ,  e  quaren- 
ta decavallo,  á  ordem  de  Luiz  Lopes  de  Sequeira  ,  Ca- 
bo de  infigne  valor,  como  bem  moftrou  em  muitas  occa- 

íioens.    O  Exercito  inimigo  conftava  de  gente  innumera- 

vel, 
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vcl ,  ea  mayor  parte  bem  difciplinada,  por  fer  a  guerra  Dia  4. 

o  íeu  continuo  exercício,  c  não  lhe  faltavao  armas  ,  e  pe-  <jetemk 
trechos  militares;  Caminhava  o  ooflo  Campo  na  voltados 

inimigos,  (cm  noticia  certa  do  lugar  , onde alojavão, por- 
que o  Rey  havia  diípofto  ascouíascom  tanta  vigilância, 

e  boa  ordem,  que  nos  não  foi  poffivel  tomar  lingoa.  Aí* 
fim  nos  eíperou  nas  cofias  de  hum  oiteiro  ,    e  paliando 
avance    o  noíío  Exercito  ,  cahio  improvifamente  íobre  a 
retaguarda  ,  e  pondo  fogo  na  bagagem  ,   nos  atacou  com 
furioia  impreíTaò  ,   matando  alguns  Portuguezes  ,   e  bom 
numero  de  Negros:   Deftes    fe  veitarão  logo    para  elle  a 

mayor  pai  te  dos  que  nos  fegoiao.   Virao-íe  os  nolíos  no 
ultimo,  aperto  ,  mas    recobrados ,  e  reíolutos  ,    m  con* 
íidcraç3Õ  infallivel ,  de  que  naõ  lhe  reílava  ,  mais  que, 
ou  a  morte ,  ou  a  vitoria,  poftos  em  boa  ordem  ,  ccheyos 
de  hum  ardor  vehemente  ,  c  furiofo ,  aííira  rechaçarão  o 
Ímpeto  dos  inimigos  ,  que  depois  de  huma  brava  peleja  % 

os   romperão  ,  e  derrotarão  inteiramente  ,*  O  Rey  Dom 
Franciíco,  cuberto  deferidas,  de  que  morreo  em  poucos 
dias ,   fugio  à  unha  de  cavallo  :  Os  feus  ,  derramados  por 
varias  partes,  foraõ  mileravel  preza  de  muitos  Sovas  con- 

finantes, e  que  ,  oueraõ  já  nolTos  aliados,  ou  encaõ  mos- 

trarão, que    o  queriaõ  íer.    Cuftou-nos  porém  ,    cara  a 
vitoria  ,  porque  ,  além  de  vinte  cavallos ,  que  perdemos, 
e  bom  numero    de  Soldados  ,  cahio  morto  ,  cuberto  de 

frechas,  o  Capitão  mòr  Luiz  Lopes  de  Sequeira  ,   memo- 
rável  neííes  noííos  tempes  ,  por  haver  vencido    em  tres 

batalhas    campaes  a  cíle  Rey  Dom  Francifco  ,  e  ao  de 
Congo  Dom  António  ,  e  ao  das  Pedras  Dom  Joaõ  ,  co- 

mo em  outros  lugares  dizemos.  Succedeo  efta  batalha  nefc 
te  dia  ,  no  anno  aííima  referido. 

li. 
NEÍle  dia,  anno  de  1479.  fc  ajníhraõ  na  ViIIa  das 

Alcáçovas    as  pazes  entre  ElRey  Dom  Fernando  o 
Catholico  ,   e  ElRey  de  Portugal  Dom  AfFonfo  V. 

Havia    efte    hido    a   França  ,    e  voltado    Tem    alguma 
utili* 
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Dta  4.  utilidade  ,  e  vendo  deícahidas  as  efperanças  da  cm- 

de  .preza  ,  que  intentara  ,  de  fer  Rey  de  Caftdla  ,  c 
'Lcaõ  ,  por  fna  mulher  a  Rainha  Dona  Joanna  ,  cor* 
tado  de  diígoftos  ,  e  de  achaques  ,  deixou  ao  Princi- 
pc  Dom  Joaò  íeu  Filho  ,  o  ajufte  da  paz  ,  que  o  mef- 
mo  Príncipe  ,  e  EiRey  Dom  Fernando  muito  defejavaõ. 
Ajuftaraõ  ,  que  EIRcy  Dora  AfFonfo  largafle  o  titulo 
de  Rcy  de  Caftdla  ,  c  Lcaõ  ,  e  que  folíc  conftrangida 
a  fazer  o  meímo  ,  a  Rainha  Dona  Joanna  ,  que  fe  naõ 
chamaria  Rainha  ,  nem  Princeza  ,  nem  Infante  ,  e  ío- 
bre  cfta  condição  capital  fe  ajuftaraõ  outras  de  muitaf 
conveniências.  Nem  EIRey  Dom  Fernando,  nem  o  Prín- 

cipe Dom  Joaõ  ,  tinhaõ  jurifdiçaõ  alguma  ,  fobre  a  pef- 
foa  daquella  Senhora  y  que  era  livre  ,  e  naicera  Sobera- 

na ,  como  filha  legitima  delRey  Dom  Henrique  IV.  ha- 
vida era  figura  de  matrimonio  ,  o  que  fó  bailava  para 

fe  ter  por  tal.  Sobre  tudo  havia  fido  dtípoíada  com  EI- 
Rey Dom  AfFonfo,  e  debaixo  deíía  fé  íc  havia  pofto  nas 

mios  do  mefmo  Rey  ,  e  fiado  da  fua  palavra  ,  e  pro- 
tecção Real  i  E  fem  obftarem  razoens ,  e  motivos  taõ 

manifeftos  ,  cedea  a  Excellente  Senhora  por  bem  publi- 

co da  paz  ,  às  circunftancias  do  tempo  ,  recolhendo-fc 
cm  hum  Mofteiro  ,  antepondo  o  Santo  habito  da  Reli- 

gião Seráfica  ao  faufto  da  Purpura  ,  que  lhe  diíputava  o 
nafeimento. 

Fizeraõ-fe  cilas  pazes  com  a  notável  circunftancia 

de  perpetuas  ,  mas  ufarão  os  conferentes  delias  (  fegun- 
do  o  coftume  )  do  numero  finito  ,  pelo  infinito,  decla- 
rando-fe,  que  fe  faziaõ  por  cento  c  hum  annos  ;  Mas  o 
eifeito  moftrou  ,  que  aquelle  era  o  termo  determinado 
pela  Providencia  Divina  ,  para  a  duração  da  mefma  paz: 
Porque  cento  c  hum  annos  depois  pontualmente,  no  de 

1580  fe  rompeo  guerra  entre  as  duas  Coroas ,  entrando 
os  Exércitos  de  Filippe  II.  em  Portugal ,  c  conquiftan^o  o 
mefmo  Reyno. 

IIT. 
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III.  .  * Setemb, 

OM  AntonioMafcarenhas ,  filho  de  D.  Pedro  Mafca* 

renhas ,  foi  Porcioaifta  do  Collegio  Real  deSaõ  Pau- 
lo, Doutor  em  Theologia.e  nei la  doutiíhmo,como  fe  vè  em 

algumas  obras  íuasjtoi  prior  de  Óbidos,  Deputado  do  Santo 
OHício  ,  e  da  Mefa  da  Conciencia ,  e  Ordens ,  e  Deaõ  da  Ca-  A 

peila  Real.  Contra  o  procedimento,  e  manejo, que  teve  nef- 
tes  lona  últimos  lugares,    federão  contra  eile  na  Corte  de 
Madrid,  no  anno  de  160o.  cento  e  íeíTenta,e  íeis  capítulos , 

para  cujo  exame,  edeterminaçâo,  nomeou  EIRey  aD   Joaõ 
da  Cunha,  Prezidente  do  Coníeiho  da  Fazenda,   a  Frcy 
Jeronymo  Xavier,  íeu  Confeííor,  ao  Doutor  Gonçalo  de 
Aponte  ,    do  Confelho  Real  de  Cafteila  ,  e  a  Francifco 
Nogueira  ,  do  Confelho  Supremo  de  Portugal  em  Madrid. 
Pelos  quaes  foi  Dom  António    Mafcarenhas  iyfpenfo    do 
exercício  dos  ditos  lugares,  c  depois  de  viftos,  e  exami- 

nados os  cargos,  e  delcargoa  ,  que  elle  deu  êm  foa  defe- 
za  por  papeis  ,  teftemunhas,   e  rezoens,  foi  pelosmeímos 
Juizes  coníultado  a  EIRey  ,  que  naõ  procediaõ,   nem  de- 

viaó  íer  attendidos*  0$  taes  capítulos  ,   c  que  devia  Dom 
António  íer  reftituido  com  louvor  a  todos  feus  officios , 

e  lugares  y  como  foi  por  huma  provizaó  Real  muito  hon- 
rada ,    de  que   feus  inimigos   ficarão  pouco  avaliados  ,   e 

muito  confundidos  ,  vendo  a  Dom  António  $  naõ  íó  ad- 

mitido a  todos  os  cilícios ,  que  tinha,  mas  acrecentadocom 
os  de  Governador  do  Crato  ,  e  ComiíTario  Geral  da  Bui- 

la  da  Santa  Cruzada.    No  exercício  deite  ultimo  lugar, 

teve  grandes  contendas  com  o  Colleitor  Joaõ  Bautifta  Pal- 
lota,  de  que  também  iahio  vi&orioío.  Em  tudo,  teve  íem- 
pre  a  feu  favor  a  fortuna,  e  a  rezaõ.    Faleceo  muiço  ve- 

lho, e  fantamente,   neíle  dia  dei  63  7.  Fundou  na  Cida- 
de de  Lisboa  o  Convento  de  Saõ  J030  de  Deos ,  e  debai- 
xo da  Capella  mòr  eftá  a  fua  fepultura  levantada  no  meyo 

de  hum  grande  carneiro ,  com  janellas  íobre  o  mar,  cercada 
de  grades  de  bronze  ,    e  na  frente  hum  Altar  dedicado  a 
ChníloCmcificãdo,em  que  todos  os  dias  fe  dizem  duas  Mif* 

C  fas 

y-gg 
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Dia  4.   fas  pela  alma  do  leu  fundador.   O  qual ,  para  ferviço  da  Tgre- 

e  .  ja  ,  deixou  também  muita  prata  ,  e  excellcotes  ornamentos; 

'  e  entre  finco  Capellaes ,  hum  para  que  todos  os  dias  diga 
MiíTa  aos  doentes  no  Altar  da  Enfermaria ,  que  edificou  ,  e 

dotou   para   fe  curarem   Clérigos  pobres.   Affirma-íc ,  que 
pejfeveia  feu  corpo  incorrupto. 

IV. 

RUy  de  Moura  TelIes,dos  Condes  de  Vai  de  Rey*,Dou» 
tor  em  Cânones ,  Cónego  ,  eThezoureiro  rr  òr  daCa- 

thedíal  de  Évora  ,  Deputado  da  Mefa  da  Conciencia  ,  Sumi- 
Ihei  da  Cortina  ,  Rtytor  famofo  da  LJnivcrfidade  deCoim- 
bra,oudehe,eferá  fempre  lembrado  ofai  exceiltnte  gover- 

no,- No  meyo  dellc,  fendo-lhe  oríerecida  a  Micra  de  Lamego, 
a  naõ  aceitou ;  depois,  que  acabou  o  tempo  trienal  daqucllc 

lugar , aceitou  ada  Guarda ,  que  governou  dez  annos :  depois 

paffou  para  ArcebifpodeBraga,nomeadoConfelhcirodeEf- 
tado.  Foi  grande  Prelado,  Paftor  vigilante,  mas  inclinava 

fempre  mais  para  a  juftiça  do  que  para  a  piedade  -y  muito  ze- 
lozo  cm  caftigar  delinquentes,  em  premiar  ben  eme  ri  cos,  em 
defender,  e  ampliar  a  fua  jurifdiçaõ,  incanfavel  em  vizitaras 

fuás  Diocefis,  liberal,c  magnifico  nas  muita*  obras, que  fez  na 

Cidade  de  Braga.  Renovou  a  fua  Cathedral  com  Altares,  ja- 
aellaí,  zimbório,  e  duas  torres,  que  fez  de  novo,  e  também  a 
caía  do  Cabido.  Ao  feu  Palácio  deu  nova  forma  com  eícadas, 

apozentos,  e  duas  Capellas,  huma  publica ,  outra  particular- 
Fez  de  novo  as  caías  da  Relação  Eccleíiaítica  ,  e  junto  a 
cila  o  aljube,  que  reprefentão  hum  edifício  nobiliifimo.  Em 
hum  monte  diftante  meya  legoa  de  Braga  ,  defde  a  raiz  até  o 
cume  ,  levantou  huma  Nova  J  em/ alem  (  efte  titulo  cem  ofeu 

grande  pórtico) com  Capellas,  em  que  feveneraõ  os  princi- 
paes  Paííos  da  Paixão  de  noíío  Redemptor,  todas  com  átrios, 
aíTen tos,  jardins,  fontes, c  arvores ;  obra  magnifica,  devota, 
alegre  , aprazível.  Fundou  na  mcíma  Cidade  o  Morteiro  das 
Religiofas  Defcalças  da  Conceição.  Foi  bem  f.itor  do  das 

Religiofas  também  Dcícalças  da  Villa  de  Chaves ,  do  Moí* 
teiro  das  Religiofas  deSaõ  B  nto  dcBarcellos,  e  do  antigo 

da 
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da  Conceição  de  Braga,   Onde  faleceo  nefte  dia,  annodcDia^. 

1718.  com  oitenta  e  quatro  ao  nos  ,  fere  mezes  ,  c  nove    de 

dias  deidade.   Jaz  naCapelIa  de  Saõ  Giraído  daCathcdral/**6"1  ' 
onde  lhe  fizeraó  Exéquias  fumptuoíiííimas  ,  em  que  orcu 
o  Doutor  Jozé  dos  Anjos,   Cónego  Secular  da  Congrega* 
çaõ  de  Saõ  Joa5  Evangelifta  ,   Lente  da  Cadeira  detícoto 
da  Univerfidade  de  Coimbra. 

. 

QUINTO  DE  SETEMBRO. 
\ 

. 

I.  TraJadaçaõ  dos  Santos  Mar lyr es  ,  Venjjimo ,   Máxima , 
e  Júlia. 

II.  Rende -fe  Mafcate  ao  grande  /Iffonfo  de  Albuquerque. 
Jlf.  Naufrágio  laflimofo  da  Não  Saõ  Joaõ. 
IV.   Alexandre  Cafiracam  ,  Collettor  Apòftoltco  ,  he  expulfi 

de  Portugal, 

1. 
H  ESTE  dia  ,  anno  de  1490.  fe  fez  em  Lii- 

boa ,  por  ordem  de  ElRey  Dqm  Joaõ  II.  a 
Trasladação  dos  fagrados  corpos  dos  glorio- 
fos  Martyies ,  naturaes  da  meíma  Cidade  ,  Ve- 
riííimoj  Máxima,  e  Júlia,  do  antigo  Moftei- 

ro  f  chamado  Santos  o  velho,  para  o  novo  ,  e  íumptuo- 
íiflimo,  que  o  mefmo  Rey  edificara,  naô  longe  do  Val- 
le  de  Xabregas  ,  e  a  pouca  diftancia  do  Tejo  ,  em  íitio 

íummamentc  deliciofo,  e  alegre  :  Fez-fe  huma  íolcmnim- 
ma  Prociflaõ  com  todas  as  Religioens,  e  Clero,  e  Cab- 
bidoj  e  os  Cónegos,  e  Dignidades  levarão  aos  hombros 

as  fagradas  Relíquias;  Forão  também  tresladados  no  mef- 
mo  dia  os  oíTos  das  Reiigioías  do  Mofteiro  velho  >  e  em 
cofre  particular  os  da  Santa  Comendadeira  Dona  Sancha, 
como  de  peíloa  digna  de  muito  efpecial  veneração. 

»J 

II. 
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Dia  5» 

de 
Setemb. 

11. 

NEfte  dia  ,  âonò  de  1507.  dcfembarcotr  Affonfó  de 

Albuquerque  no  porto  deMafcàtc  do  Reyno  de  Or- 
muz, e  venceu  a  refiílencia  ,  que  lhe  fizerão  mais  de  qua* 

tro  mil  inimigos  ,  que  maito  bem  guameciaô  ,  e  dekn- 
diáo  a  lua  Bahia  ,  e  a  íí  mefraos  com  fortes  tranqueiras , 

c  baftante  artelharia.    Mas  o  noíío  taicrofo  ,   e  intrépi- 
do Albuquerque  dividindo  a  lua  pouca  gente  em  três  ter- 

ços, intentou,  c  confegnio  o  feu  defembarque ,  c  desba- 
ratou ,  e  poz  cm  fugida,  depois  de huroa brava,  c  porfia- 

da peleja  ,  de  mais  de  quatro  horas ,  aos  inimigos,  defa- 
lojando-os  da  praya  ,  c  do  lugar  ,  que  entrou  ,  e  Tenho» 
reou  por  oito  dias  dando  defeanço  aos  nolTos  Portrtgue- 
zes  ,  e  enriqoecendo-os   com  o  defpojo  da  terra  ,   a  que 
depois  mandou  por  fogo,  e  à  fua  famoía  Mefquita.  Cuf- 
ton-lhe  efta  vitoria  a  morte  de  féis  Portuguezes.   Com  0$ 
mais  íe  fez  à  vélía  em  dezafeis  do  mefrro  mez  para  Soar, 
povoação  da  mefma  cofta  ,  e  do  mefmo  Rey  de  Ormuz , 

e  mais  defeofavel ,  por  ter  hurna  boa  Fortaleza;  mas  co- 
mo primeiro  lhe  tiveííe  chegado  noticia  do  valor  dos  o<  f- 

fos  Portuguezes,  fe  rendeo  pacificamente  ,  ef*z  tributário 
a  ElRey  de  Portugal.    Continuou  o  nolfo  Albuqueiooe  a 
mefma  conquifta  ,   c  foi  demandar   a  Viila  de  Orfaçam , 
cerra  mais  forte,  e  regular,  e  ultima  do  domínio  de  Or^ 
muz  na  Corta  da  Arábia  ,  e  não  obíhnte  cftar  muito  bem 

provida  de  gente,  e  artelharia,  f  n  tal  o  medo,  que  con- 
ceberão com  á  noíía  ehegada ,  que  de  íem  pararão  aterra, 

e  foi  entrada  pelos  nolTos,  íaqucaJa,   e  queimada. 

iil. 

COrria  o  anno  de  1611.  quando  navegava  d*  índia 
para  Portugal  a  Nâo  São  Joaõ,  de  que  era  Capitão 

Pedro  de  Moraes  Sarmento.  Na  altura  do  Cabo  da  Boa 

Efperança  ,  lhe  íahiraõ  três  Nàos  Olandezas,  com  as  qoaes 
pelejou  oito  diat,  c  fc  defendeo  com  tanto  valor,   que  os 

ioi- 
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inimigos  fugirão  deftroçados  •  Não  o  ficou  menos  a  noí-D^a  5« 

ia  Nào  r  antes  mais,   por  haver  aturado  a  inceflante  bate  „     e, .     1  ,  r.       -  ■   Si  •  ..Setemb. 

na  das  três  ,•    bntrava-Jhe  agoa  por  muitas  partes  ,  c  ja 
naõ  aparecia  remedio  de  falvarem  as  vidas  ,  fenâo  buf- 
cando  a  terra  ;  chegarão  a  eila  ,  já  qnafi  foçobrados  ,  e 
lurgiraò  ocíte  dia,  em  huma  enceada,  a  que  chamarão 

da  Alagoa  ,  cm  altura  de  trinta  e  dousgtáos.  Aqui  fe  lhe 
acabarão  os  primeiros  trabalhos  ,  e  perigos  ,  mas  come- 

çarão outros,  Tem  comparação  mayores,  c  mais  horríveis. 

Juntas  duzentas  e  fetenta  peííoas  ,  com  algumas  muni- 
çoens,  e  baílimentos ,  partirão  em  forma  de  Exercito  com 
o  rofto  em  Sofala.  Hiaô  algumas  mulheres  (que  por  íua 

fraqueza  naõ  podiaô  caminhar)  cm  hum  me  do  de  andas 
a  hombros  de  homens,  aos  quaes  o  exceíhvo  da  paga  fa- 

aia  leve  o  pezo  •  pelo  meimo  modo  era  levado  Li  po  de 
Souía ,  Fidalgo  illufVc  ,  que  pelas  feridas  ,  que  recebera 
nos  paííados  confhótos  ,  íe  achava  tarr.bem  cem  a  mef- 
ma  incapacidade.  Caminharão  aíTirn  quaíi  três  mezes , 
foportando  imponderáveis  miíerias  de  fome  ,  e  fede  ,  frio, 
e  calor.  Já  era  exceííiva  a  fraque2a  em  todos,  e  os  roais 

robuílos,  apenas  fe  podiaô  fuítentar  a  íi  j  Ficavaõ  mui- 
tos por  aquellas  penhas  barbaras  ,  e  incultas  ,  a  efperar 

a  morte  ,  como  único  alivio  de  tantos  males.  Os  qoe  le- 
vavaõ  ao  Soufa  ,  o  deixarão  finalmente  ,  por  mais  ,  que 

lhe  enchia  as  mãos  de  diamantes,  c  outras  pedras  de  gran- 
de valor  •  Era  homem  muito  groço,  e  poriflo  meímo  fe 

fazia  mais  difHcil  a  fua  condução  ,  e  veyo  a  ficar,  flu&u- 

ando  no  mais  horrível  defamparo  aquelle,  que  pouco  an- 
tes nadava  em  riquezas  ,  c  dilicias.  Os  que  levaváo  as 

xrnlheres  ,  depuztrao  também  a  carga  ,  pezada  fempre, 

agora  iníoportavcl.  Virão-íe  aqui  caíos  iaírimoíimmos  ; 
Provou  hi>ma  donzella  a  caminhar  ,  e  vendo  ,  que  não 
podia  ,  íe  lançou  no  chão  ,  e  cuberto  o  roífo  ,  acuzava  a 

crueldade  dos  Portuguczes  ,  que  a  deixarão-  Não  a  que- 
ria deixar  hum  irmaô  feu  ,  que  vinha  cem  ella  ,  por  m ais 

que  o  perfuadiaô  ,  a  que  era  defatino  perecerem  ambos, 
quando  elle  ainda  podia  profeguir.  No  breve  efpaço,  que 
íe  deteve  na  coníidefaçao  do  que  faria  ,  lhe  íobreveyo 
ião  penetrante  dor ,  que  iubitamente  cahio  morro  aos  pés 

da I 
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Dia 5.  da  irmã,  que  já  lutava  também  com  as  anciãs  da  morte. 
de  cahio  cambem  de  animo  difiituida  de  forças  huma  nobre 

em  'vinva  ,  e  hum  fi'ho  feu  de  dezaíeis  annos  a  naõ  quiz dei- 
xar ,  pcrziftindoinfLxivel  âs  perfuaçoens  dos  companhei- 

ros ,  e  da  mefma  mãy  ,  que  lhe  aconíeihavão  proíeguif- 
fe  j  Ficarão,  cm  fim,  ambos,  e  com  clles  alguns  eícra- 
vos  feus,  obrigados  por  força,  os  quaes  a  poucos  dias  al- 

cançarão oarrayal,  e  fendo  convencidos  ,  de  que  haviaõ 
tirado  a  vida  a  feus  fenhores,  lhe  foi  logo  eirada  a  eiies , 
de  cuja  carne  ,  e  de  outros  mortos  fe  íuftentaraõ  alguns 
dias  os  vivos  ;  Tal  era  o  aperto  da  fome.  Aílrmforaõ  fi- 

cando por  aquelles  matos ,  e  areaes ,  mais  de  cento  e  vin- 
te pefloas  de  hum , e  outro  fexo  ,  atè  que  as  cento  ,  e  finco- 

enta  ,  que  rcílavaõ  ,  chegarão  às  terras  do  Rey  de  Moca* 
ranga  ,  que  os  inveftio  com  mil  Cafres  ,  e  matando  mui- 

tos, os  defpoj ou  inteiramente  de  quanto  levavaõ  fobreíi; 
os  que  eícaparaô  de  taotis  anguftias  ,  e  aflicçoens,  ha* 
vendo  caminhado  quinhentas  legoas  ,  foraõ  dar  a  Mo- 

çambique ,  mais  mortos ,  que  vivos,  Foitft3  huma  das  mais 
horrendas  tragedias  ,  que  íebre  naufrágios  padecerão  05 
PoTtuguezes  ócíde  os  princípios  daquella  navegação. 

IV. 

M Andando  ElRcy  Filippe  IV.  de  Madrid  a  efte  Rey- 
no  hum  Decreto  para  que  fenaõ  execHtaííc  huma 

fenteoça  ,  que  fobre  a  denunciaçaõ  de  huma  Capella  fc 
dera  no  Tribunal  da  Nunciatura,  íe  oppoz  a  efta  execução 

Alexandre  Caílracani ,  Bifpo  de  Nicaílro,  Colleitor  Apof- 
tolico  ncfte  Reyno  ,  efeomungando  os  Miniílros  executo- 

res daquelle  mandato,  Acodia  EIRey  com  cartas  de  Ma- 
drid ao  dito  Colleitor  ,  para  que  IcvantafTe  as  cenfuras,  e 

naõ  o  querendo  fazer  ,  reíolveiaô  osMiniírros  Régios  que 
fe  procedeífe  a  temporalidades  atè  o  Colleitor  fer  expul- 
fo  naô  deíifbiado  da  força  ,  c  violência:  e  aííím  fe  obfer- 
von  nefte  dia  no  anno  de  1  cí 39.  Levando  para  fora  da 
Cidade, e  do  Reyno  ao  Colleitor  ,  que  perfídia  renitente 
na  ífia  opioiaõ  promulgando  cenfuras  ,  e  pondo  Interdi- 
do,  ainda  depois  de  lhe  terem  pofto  gnardas  para  cum- 

pri- 
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primeoco  das  temporalidades  ,  das  qoaes  fe  eximia  fugin^Diaç. 

do  das  cazjs  do  Conde  de  Vimioíb,  onde  habitava,  para  e, 
o  Moíleiro  dcSâõ  Francifco  da  Cidade,  que  eftá  viíinho. 
Sobrevindo  porém  a  feiice  acclamaçaõ  do  Senhor  Rey  D, 

Joaõ  IV.  e  querendo  Sua  M sgeftade  moílrar  a  faa  pieda- 
de ,  e  att  :nçaõ  para  com  a  Santa  Sê  ,  e  feus  Miniftros , 

iem  perder  os  direitos  inherentes  à  Coroa  para  íoccorrer 
os  Vaííallos  nas  perturbaçoens ,  e  violências  ,  que  fe  lhe 

fazem  ,  ajuftoq  com  o  Vice-Colleicor ,  que  ficara  cm  Lis- 
boa ,  levantar-fe  o  Interd<£to  ,  c  ceniuras  para  evitar  o 

cfcandalo  ,  e  que  tudo  hcafle  nos  termos ,  em  qae  eftava 
dances  ate  Sua  Mageftade  fe  concordar  com  o  Papa  :  e 

por  tfte  meyo  ccíToo  aquçlla  grande  difeordia  ,  em  que  fc 
intereííavaó  os  ápices  das  duas  junídiçoens  ,  Ecclefiaftica, 

e  Real ,  cujos  excremos  faô  diíficultoíos  de  regular-le  ,  quan- 
do lucccde  encontrarem-fc. 

SEXTO   DE   SETEMBRO. 

I.  Juramento  folemne  do  Conde  de  Bolonha  ,  depois  Rey  de 
Portugal* 

li.    Ruy  Freyre  de  Andrada. 
]  l  i .    Dom  Franct/co  de  Santa  Mana. 

IV.  Nafci  menti,  e  morte  do  Senhor  D.  Manoel ,  filho  dos  Sere- 
mjfimos  Duques  de  Bargança,  depois  Reys  de  Portugal. 

V.  Padre  Jozé  da  Purificação. 

1. 

S  grandes  opreçoens  ,  que  padecia  o  Rey- 
no  de  Portugal  pelas  violências  ,  e  injuftiças 
dos  validos  deElRey  Dom  Sancho  II.  leva- 

rão aos  pês  do  Summo  Pontífice  Innocencio 
IV.  muitos  Prelados,  e  Senhores  ilieftres,o$ 

<paes  ,  em  nome  do  meímo  Reyno  ,  lhe  pedirão  quizeí- 
íe  interpor  alua  authoridade  ,  para  que  o  Conde  de  Bo- 

lonha Dom  AfFonfo  ,  irraaõ  de  EIRcy  ,  fe  entregaíTe  da 

Regência,  jurando  primeiro  emendar  os  defeoncertos  de fea 
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Dia  6.  feo  irmão,  c  guardar  com  todos  os  Vaflailos  a  júfHça  >  c 

^e     inteireza  ?  que  no  governo  prezente  faltava  cm  Portugal; 
Setemo.  Admitio  o  Pontífice  â  ftaplica  ,  e  por  Tua  ordem  fez  oCon-? 

de  em.Pariz  nefte  dia  anno  de  I&4J.  em  huma  Junta 
graviíííma  de  Prelados,  e  Cavalleiros,  o  juramento  ,  cjue 
fe  pertendia  ,  e  por  Decreto  do  Pontífice  fe  lhe  adjudicou 
o  governo,  e  do  mefmo  Decreto  fe  tirou  oCap.  Grandi, 

de  Supplenda  negligenúa  Praelatorum  m  6. ii. 

RUy  Freire  de  Andrada,  hum  dos  mais  valerofos  Ca- 
pitaens,  que  militarão  no  Oriente,  foy  General  do 

mar  de  Ormuz,  e  da  Coita  da  Períia,  e  da  Arábia  ,  onde 
deu  illuílrifíimas  provas  de  valor  ,  e  diciplina  nilitar: 
Fundou  na  Cofta  da  Per  fia  a  Fortaleza  de  Qotxome ,  e 

apenas  a  poz  defenfavel ,  quando  fe  vío  nella  citiado  por 
mar  ,  e  terra  ,  de  huma  Armada  de  Inglezes  ,  c  de  hum 

poderofo  Exercito  de  Perfas  ,  ligados  entaó  huns ,  e  cu- 
tros  contra  os  Portuguezes  j  A  todo  cfte  peder,  a  defen- 
deo  quaíi  hum  anno  com  eftupcnda  conílancia  ,  e  ainda 
que  ,  por  falta  de  loccorros ,  fe  rendeo  finalmente,  nem 
por  iffo  efeureceo  a  fua  reputação  ,  antes  foi  gloria  íin- 
gular ,  taõ  porfiada  reíiílencia  a  poder  taõ  grande  ,  e  com 
forças  taõ  poucas:  Os  inimigos  padecerão  tanto  efrrago, 

que  foi  para  elles  mayor  a  perda  ,  que  a  vitoria.  Profe- 
guio  depois  Ruy  Freyre,  em  infcftar  huma  ,  e  outra  Cof- 

ta inimiga,  e  nellas  arrazou  grandes  povoaçoms,  e  For- 
talezas ,  e  poz  outras  muitas  debaixo  do  jugo  Portuguez, 

e  de  muitas  fugirão  os  feus  habitadores  ,  lo  aos  eccos  do 
leu  nome.  Coroado  de  triunfos ,  naõ  aííim  de  prémios , 
faleceo  em  Goa  nefte  dia,  anno  de  1 63 3. 

111. 

O  Venerável  Dom  Francifco  de  Santa  Maria  ;  natural 

de  Villa  de  Conde ,  Cónego  Secular ,  e  Geral  da  Con- 
gwgaçaõ  de  Saõ  Joaõ  Erangeliíta  ,  author  principal  das 
luas  Conftituiçocns  imprtiTas,   Reformador    dos  Cónegos 

Secu- 
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Seculares  da  Congregiçaõ  de  Saõ  Jorge  em  Alga  de  Ve    Dia 6. 

nez.i,   Biípo  titular  de  Fez,  Coadjutor,  e  governador  do     de 
Arcebilpado  de  Braga  ,  Varaõ  adornado  de  moitas  virtu- 

des, prmcipalmnte  da  Caridade  ,•  Faleceo  com  acclama- 
çoen^  d:  Bi/bo  Santo  ,  e  Pay  de  pobres   ncfte  dia,  anno 
de  1596,  j  \z  fepuitado  em  Viilar  de  Frades. 

IV. 

O  mífmo  dia,  anno  de  1640.  nafceo  em  Villa  Vi- 
çoza  o  Senhor  Dom  Manoel,  filho  dos  Duques  de 

Bargança,  depois  Reys  de  Portugal  Dom  Joaó  IV.  e  D. 
Luiza.  Morreo  no  meimo  dia.  Jaz  na  Convento  de  San- 

to Agoftinho  da  meíma  Villa. 

.v. 
Padre  Jozè  da  Purificação  foi  natural  de  Setuval  ,  e 
ceve  os  feus  primeiros  eftudos  na  Univerfidade  de 

E^ra,  onde  foi  CoHegial  do  Collegio  Real  da  Purifica- 
ção, do  ojua)  tem  fahido,  e  fahem  continuamente  excel- 

lentes  Theologos.  Dezejofo  de  fe  retirar  do  mundo  ,  e 
de  viver  ,  onde  feguiífe  juntamente  as  letras  ,  e  virtudes 
religiofas  ,  entrou  na  Sagcada  Congregação  de  Saõ  Joaõ 
Evangelifta  ,  e  neíla  perfeverou  até  o  ultimo  fim  da  fua 
vida  ,  fem  cjuerer  aceitar  grandes  Igrejas  ,  e  Prebendas, 
que  pela  Univeríídade  de  Coimbra,  e  por  muitos  Senho- 

res Bifpos  ,  e  Arcebifpos  lhe  foraÕ  offerecidas.  Leu  mui- 
tos annos  Fiiofofia  ?  e  Theologia  .no -Collegio  do  Evan- 

gelifta da  mdma  Univeríldadc ,  e  nelle  criou  com  a  fua 
doutrina,  e  exemplo,  muitos,  e  graves  Meftres,  e  Dou- 

tores de  grande  nome,  e  fama.  Foi  fempre  ouvido  o  Pa- 
dre Purificação,  como  a  Oráculo  da  Theologia  efpecula- 

tiva,  expofitiva  ,  e  mora).  Quando  prezidia,  ou  argumen- 
tava, attendia  com  grande  aplicação,  todo  o  auditório  ; 

e  levava  que  falar  para  largo  cempo,  ou  das  genuínas  re- 
poftas  ,  que  dava,  ou  da  agudeza  das  duvidas  que  propu- 

nha. Peio  que  ,  era  igualmente  venerado  ,  e  temido  de 
toda  x  UaiveríidaJe.    Leu  muitos  annos  de  propriedade  a 

D  Cadei- 
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Dia  6.   Cadeira  de  Vefpera  de  Efcritura  ,•  e  nos  Sábados  ,  em  que 

ç     e  ,  expunha  predicavelmente  os  conceitos  das  liçoens  ,   que 

'tinha  diótado  em  toda  a  femana  ,  deixavaõ  todos  os  eftu- 
dantes  ,  pelo  ouvir  ,  os  Geraes  das  fuás  faculdades.  Naõ 
hiriaõ  alguns  à  Univerfidade  em  toda  a  femana,  mas  no 
Sábado  de  tarde  naõ  faltavaõ   em  hir  ouvir   os  conceitos 

do  Padre  Meftre  Jozè  da  Purificação  ,   e  delles  faziaõ  me- 
moria ,   e  muitos  pecúlio.    Sabia  com  tanta    formalidade 

os  livros  do  Meftre  das  Sentenças  ,  que  naõ  lhe  tocavaõ 

alguma,  que  a  naõ  continuafle  ;   pelo  que  ,  e  pela  pre- 

zença,  que  tinha  das  Matérias  Theologicas,  era  taõ  fá- 
cil em  fazer  liçoens   de  ponto  ,    que  para  cilas  naõ  abria 

livro  ,  fenaõ  para  allegaçoens.   Todas  as  vezes  ,  que  of- 
tentoU;,  o  fez   com  tanto  rigor  ,    e  admiração  ,    que  no 
mefmo  inftante,  em  que  fe  abria  o  livro  do  Meftre  das  Sen- 

tenças, e  fe  apontavaõ  as  palavras  fobre  que  fe  havia  de 
oftentar,  hia  logo  para  a  Cadeira,  ou  para  as  Doutoraes, 
fem   levar,   nem  pedir  livro  algum.    Eftudou  Medicina  , 

Cânones,   e  Leys,   para  explicar  ,   e  eniinar  eftas  facul- 
dades, a  trez  feus  irmãos  j   e  nellas  lhe  fez  as  liçoens  de 

feus  aétos,  com  grande  admiração  de  feus  próprios  Pro- 
feffores.  Foi  muito  fácil,  e  fublime  em   Oraçoens  acadé- 

micas,  e  em  Sermocns,  que  muitas  vezes  orou  ,   e  pregoa 
de  repente  em  funçoens  graviííimas  da  Univerfidade.    Só 
hà  irapreííos  dous  Sermoens  íeus  $    hum    da  Beatificação 
de   Saõ  Pio  V.  e  outro  da  Canonização   de  Saõ  Francifco 

de  Borja  ,   por  lhos  pedirem    as  Reiigioens   dos  mefmos 
Santos.   Naõ  há  mais  impreflos  ,   porque  naõ   os  tinha , 

nem  deixou  eícritos  ,  tendo  pregado  tantos ,  e  taõ  excel- 
lentes.  A  fua  grande  memoria,   e  comprehençaõ ,  eraõ  o 

papel,    e  a  gaveta,   onde  efaevia ,  e  guardava  tudoj  ef- 
tudou para  íaber,   e  naõ  para  imprimir.   Stmpte  foi  nota- 

do ,  ou   de  avaro  de  fuás  muitas  letras  >  ou  de  delpreza- 
dor  do  feu  grande  talento.    Mas  nem  por  iíío  fe  perdeo  , 

nem  perdera  nunca  a  memoria   de  fer  o  mayor  Thtolo- 
godo  feu  tempo.   No  meyodos  feus  progreíTos,  e  lufi men- 

tos ,    faleceo  nefte  dia  de  1694..   fendo    Lente   de  Prima 
de  Efcritura   da  Univerfidade  ,  e  Reytor  do  Gollègio  do 

Evangelifta  de  Coimbra,  onde  jaz  íepnltado. 

SETÍ- 
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SÉTIMO  DE   SETEMBRO. 

I.  Santa  Regina  V.  M. 

1L  EíRey  Domfilippe  HL  de  Portugal,  e  IV.  deCafiella. 
III.  Tremor  do  mar ,  edito  dijcreto  ,e  género  fe  de  Dom  Vaf 

co  da  Gama. 

IV.  Na/ce  o  Infante  Dçm  Duarte ,  filho  delRey  Dom  Ma- noel. 

V.  Nafce  a  SereniJJima  Senhora,  Dona  Marta  Ama  de 
Auflria ,  Rainha  de  Portugal. 

VI.  Dona  Joanna,Princeza  de  Portugal  t  filha  do  Empera- 
dor  Carlos  V. 

VI í.  Bizarro  fucce/fo  militar  em  Africa. 

R^jere-fe  hum  cafo  notável  fuc cedido  na  me/ma  oc~ 
caztao. 

VIII.   Venerarei  Padre  Frey  Luiz  de  Montoya* 
1. 

M  a  Liíía ,  Cidade  da  antiga  Luíitania  pa- 
deceo  nefte  dia  glorioíb  martyrio  a  illuftrifli- 
ma  Virgem  ,  e  Mártir  Santa  Regina  ,  em 
tempo  do  Prefidente  Olybrio  ,  o  qual  na- 

morado de  fua  ííngular  fermofura  lhe  rogou 
com  caricias  ,  e  proraeíías,  que  deixaííe  a  Fé  ,  ao  que  a 
Santa  Donzela  reziftio  com  admirável  conftancia  ,  e  def- 
prezo  do  tirano  ,  pelo  que  efte  a  mandou  atormentar 
cruelmente  com  exquiíitos  géneros  de  .tormentos  ^  No 

meyo  delles  foi  vifto  decer  do  Ceo  huma  Pomba  com  hu* 
ma  Coroa  no  bico  ,  e  fe  ouvio  huma  voz  ,  que  dizia  : 
Regina  ,  o  Ceo  te  offerece  a  Coroa  do  martyrio  ,  e  com  eí- 
ta ,  e  outras  maravilhas  fe  converterão  muitos  gentios,  e 
o  tirano  a  mandou  degolar. 

D  ij 
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de  tt 

Sétemb.  
Xi' 

NO  mefmo  diâ  ,  em  Quinta  feira  ,  anno  de  1665. 
com  feííenta  annos  ,  finco  mezes  ,  e  nove  dias  de 

idade ,  morreo  Dom  Filippe  IV.  que  foi  Rey  de  Cnftel- 
la  quarenta  ,  6  quatro  annos  ,  íínco  mezes  ,  e  dezaíete 
dias  t  e  que  o  fora  de  Portugal  dezanove  annos  ,  e  fete 

mczcs.  Teve  mais  partes  de  Cortezaó,  que  de  Rey.  Pa- 
deceo  cm  feu  tempo  a  Monarquia  grandes  calamidades , 
e  perdas  ,  e  começou  a  defeahir  da  grandeza  ,  com  que 
nos  Reynados  precedentes,  Te  fizera  refpeitada  ,  e  temida. 

Entregue  aos  divertimentos  da  Corte,  entregou  o  Gover- 
no ao  Conde  Duque  ,  depois  a  Dom  Luiz  de  Haro,  de- 

pois ao  Conde  de  Caftrilho,  e  nafeendo  fenhor  de  todos, 
o  não  íoube  fer  de  íl  meímo.  Cazou  a  primeira  vez  com 
Dona  Ifabel  de  Borbon  ,  filha  de  Henrique  IV.  Rey  de 

França,  da  qual  teve  oito  filhos  ,  o  Príncipe  Dom  BaJ- 
thezar  ,  que  morreo  mancebo  •  a  Princeza  Dona  Maria 
Thereza  ,  que  cazou  com  Luiz  XIV.  Rcy  de  França: 

Os  féis  morrerão  meninos.  Cazou  legunda  vez  cem  Do- 
na Marianna  de  Auftria  ,  filha  do  Emperador  Fernando 

III.  da  qual  teve  huma  fiiha,  primeira  mulher  do  Empe- 

rador Leopoldo,  e  três  filhos  ,  dous  ,  que  morrerão  me- 
ninos, e  Carlos  II.  que  ficou  de  menor  idade,  e  lhe  íuc- 

cedeo  na  Coroa. 

iu. 

^T  O  anno  de  1  J24.  princípios  do  Pveynado  de  EIRey 
H  Dom  Joaõ  III.  partio  terceira  vez  para  o  Oriente 

feu  famofo  Deícobridor,  Dom  Valco  da  Gama ,  com  Ti- 

tulo de  Vice-Rey  >  levando  quatorze  Náos  greças  ,  e  fin* 
co  Caraveilas  ,  e  três  mil  homens  de  guerra  ,  gente  mui- 

to nobre  ,  e  luzida,-  Profegmraõ  a  viagem  com  fel  ice  íuc- 
ceífo ,  até  que  aviftaraõ  a  coita  de  Cambaya  :  Hnraô  lhe 
acalmou  o  vento  ,  e  deu  queda  o  mar  ,  ficando  íem  a 

menor  alteração  ;  Eisque  dé  improviío  fe  fentio  hum  ta- 
manho tremor  cm  toda  a  Armada,  que  todos  os  que  hiao 

nella 
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nella,  fe  confideraraõ  perdidos:  Huns  acodiaõ  ao  leme, Dia 7. 
outros  á  bomba,  á  fonda  outros,  c  os  mais  a  prevenir  , 

taboas ,   em  que  pudcííem  lalvar-fe:  Tudo  era  confuzaõ, 
tudo  horror,  tudo  revolta,  até  que  bradou   o  Vicc-Rey  , 
dizendo  :    NaÔ  temais ,   amigos  ,  alegrai-vos  ,    que  o  mar 
treme  de  nés.   Conhecendo  qual  era  a  verdadeira  caufa  do 

tremor  ,   e  deu-lhe  outra  ,   a  mais  difereta  ,  e  generofa, 

cjue  entaõ  pudera  occorrer  ,  para  animar  os  companhei- 
ros :   A  cauía  era  fueceder  cntaÕ  hum  tremor  da  terra  pou? 

co  diftante  ,    o  qual  fe  eftendeo  ao  mar.    Naõ  tem  que 
envejar  o  noífo  Capitão  Portuguez,  a  outro,  a  quem  os 
Caltelhanos  deraõ  o  renome  de  Grande  ,  o  qual  ,  vendo 

pegar   o  fogo  na  pólvora  do  feu  Exercito  ,  tomou  occa- 
ííaò  daquelle  acafo  para  animar  os  Toldados ,   e  lhe  diííe, 

que  naõ  temefiem  ,   porque  aquellas  chamas  eraõ  lumi- 
nárias ,   que  fe  anticipavaó  a  celebrar  a  vitoria.    Ao  dito 

òo  noíío  Capitão  ,  alludio  o  noffo  Poeta  Príncipe  ,  quan- 
do diííe. 

0"  gente  forte ,  e  de  altos  penjamentos , 
que  também  delia  haõ  medo  os  elementos. 

Ceifou  finalmente  o  abalo,  fobre  durar  quaíi  hum  quar- 
to de  hora,  e  a  triíle  aprehençaõ  do  ultimo  perigo  fe  tro- 

cou em  univerfal  alegria  ;  Foi  mayor  o  gofto  de  todos, 
quando  viraõ,  que  muitos,  que  hiaõ  enfermos  de  febre, 

cobrarão  repentina  faude  ,  fervindo-lhe  de  prompto  re» 
médio  para  a  vida  o  iobrefalto,  c  temor  de  a  perderem  ; 
Saccedeo  efte  calo  nefte  dia  ,  em  quarta  feira  ,  no  anno 
rererido. 

IV. 

NO  mefmo  dia  ,  anno  de  ijiy>  nafceo  em  Lisboa, 
nos  Paços  da  Ribeira,  o  Infante  Dom  Duarte ,  filho 

dos  Rcys  Dom  Manoel,  e  Dona  Maria:  EiRey  lhe  poz 
aquelle  nome  em  obfequio  ,  e  memoria  de  EiRey  Dom 
Duarte  feu  avó,  e  vizavó  do  novo  Infante,  do  qual  di- 10  de 
remos  em  outro  dia.  Ctynfap 

V. 
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Dia  7. 

V. Setemb. 

NO  mefmo  dia,  anno  de  1683.  naceo  cm  Lintz, 
cabeça  da  Auftria  foperior  ,  a  ScreniíTima  Rainha 
Dona  Maria  Anna  de  Auftria  ,  Prima  com  Irmã , 

e  mulher  delRey  de  Portugal  Dom  Joaõ  V.  noíío  Senhor, 
filha  do  Emperador  Leopoldo,  e  de  fua  terceira  mulher 

a  Emperàtriz  Leonor  Magdalcna  Thereza  de  Neoburg 
dos  Condes  Palatinos  do  Rhim. 

vi. 
O  mefmo  dia,  anno  de  1  J73.  Faleceo  em  Madrid 
a  SereniíTíma  Senhora  Dona  Joanna  ,  Princeza  de 

Portugal ,  a  íegunda, que  nelle,  teve  efte  titulo.  Foi 

filha  do  Emperador  Carlos  V.  e  da  Emperàtriz  Dona  Ifa- 
bel ,  fua  tia.  Cazou  com  o  Príncipe  Dom  Joaõ ,  filho  del- 

Rey Dom  Joaõ  III.  No  breve  tempo  ?  que  aííiftio  em 

Portugal,  amou  pouco  aos  Portuguezes,  e  foi  pouco  ama- 
da delles-,  pela  exceííiva  foberania ,  com  que  os  tratava , 

muito  contra  o  eftillo  dos  noffos  Reys,  que  fempre  foraõ 
igualmente  Reys ,  e  Pays  de  feus  Vaííalios.  A  morte  lhe 
arrebatou  dos  braços  ,  dentro  de  hum  anno  ,  e  poucos 

dias,  ao  Príncipe  feu  marido  ,  deixando-lhe  hum  filho, 
a  quem  os  Portuguezes  receberão  com  lagrimas  de  ale- 

gria ,  e  depois  chorarão  com  outras  de  dor  ,  e  inconfo» 

lavei  faudade  ,•  Deixando  o  filho  no  berço,  partio  para 
Caftella  ,  feguindo  antes  os  affe&os  da  Pátria  ,  que  os 
de  mãy.  Teve  toda  via  ,  o  pretexto  de  hir  governar 
aquelles  Reynos  na  auzencia  do  Emperador  feu  pay  ,  c 

de  feu  irmaõ  o  Príncipe  DomFilippe;  Pouco  depois  fepa- 
rada  do  Governo,  e  dos  negócios  públicos  ,  fe  entregou 

com  grande  rervor  ao  Exercício  das  virtudes.  Deo-fe  mui- 
to à  oraçaõ,  e  mortificação  :  Frequentava  os  Sacramen- 

tos: Soccorria  aos  pobres  com  groças  eímolas.  Edificou  na 
Corte  de  Madrid  a  Caía  da  Mizericordi;*  à  maneira  das 

que  vira  nefte  Reyno  ,  e  á  imitação  do  Madeiro  das  Re- 
íigiofas  da  Madre  de  Dcos  de  Lisboa  ,  fundou  o  das  Dcf- calças 
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calças  da  mefma  Corte  de  Madrid,  nas  cafaf  ,  onde  na- Dm  7. 

cera  ,  e  jaz  fepnltada  ;  e  hum  Collegio  da  Ordem  dos  de , 
Eremitas  de  Santo  Agoftinho  em  Alcalà  de  Henares.  Nef- 

tas  obras  difpcndeo  trezentos  mil  cruzados  ,  cjue  lhe  fo- 
raõ  de  Portugal,  por  ordem  ,  e  grandeza  de  feu  filho, 

ElRey  Dom  Sebaftiaõ.  Faleceo  nefte  dia  ,  no  anno  refe- 
rido, com  trinta  ,  e  fete  de  idade  ,  e  o  Santo  Frey  Nico- 

lao  Frautor  da  Ordem  de  Saõ  Franciíco  teve  revelação 

de  que  a  fua  alma  eftava  no  Ceo  :  No  Epitáfio  da  íua 

fepultura,  fe  diz,  que  fora:  Exemplar  de  virtudes. 

VII. 

NO  mefmo  dia,  anno  de  1428.  fe  achava  junto  da 
Cidade  de  Ceuta  hum  Mouro  ,  chamado  Cide  Tai- 

pa ,  de  grande  reputação  entre  os  feus ,  com  hum  grof- 
íb  Exercito  de  gente  eleolhida  ,  e  prompta  a  foprender  a 
Cidade  ,  cujo  prezidio  conftava  entaõ  de  oitenta  çavallos, 
e  duzentos  Infantes.  Derão  avifo  as  Atalayas ,  de  que 
havia  inimigos  no  Campo  ,  e  eftes  fe  defcobriraõ  com 

vozes ,  e  algazarras,  fegundo  feu  coftume,  efeararouçan- 
do  de  huma  a  outra  parte  ,  defafiando  por  cfte  modo  os 
Chriftãos.  Era  Governador  da  Praça  o  famofo  Conde  D. 

Pedro  de  Menezes  ,  e  reportado  o  brio  militar  nos  limi- 
tes da  prudência,  não  queria  dar  licença,  a  que  os  nof- 

fos  fahiffem  ,  e  fó  a  deu  a  quatro  Cavalleiros,  com  or- 
dem de  que ,  ícm  outro  empenho  ,  mais  que  o  de  reco- 

nhecerem as  forças  inimigas ,  fe  retirafíem.  Elles,  porêrn, 
interpretando  a  ordem  a  favor  do  brio  ,  le  baralharão  te- 
merariamente  com  os  Mouros.  A  morte  de  hum  dos  qua- 

tro ,  e  o  perigo  evidente  dos  três  excitarão  a  Dom  Duar- 
te de  Menezes  ,  filho  do  Conde ,  e  a  Dom  Fernando  de 

Noronha  feu  Genro,  a  que,  pedindo,  e  confeguindo  li- 
cença ,  fahiííem  (  como  fahiraõ  )  ao  Campo  com  o  pou- 

co poder ,  que  fofria  o  eílado  da  Praça.  Travou-fe  enrre 
Chriftãos  ,  e  Mouros  hum  defigual,  e  ardentiííimo  com- 

bate ,  que  durou  muitas  horas  ,•  Atè  que  Dom  Duarte 
(  contava  entaÓ  quatorze  annos)  matou  corpo  a  corpo  ao 
foberbo   Cide  Taipa  ,  com  cuja  morte  voltarão   os  ítwi 

veigo- 
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Dia  7.  vergonhofamente  ai  coftas.  5eguia-os  Dom  Fernando  cora 

de  tanto  fervor  ,  que  a  breve  efpaço  fe  achou  fó  ,  e  cerca- 
do de  muitos  :  Mataraõ-lbe  o  Cavallo  ,  c  já  pelejava, 

mais  por  vingar  a  vida,  que  com  cfperança  de  a  falvar. 
Êntaõ  lhe  acodio  Dom  Duarte  ,  e  rompendo  por  todos 
com  eftupcndo  valor  ,  lhe  deu  lugar  a  que  tomaíTe  outro 

cavallo ,  e  foccorridot  promptamente  de  outros  companhei» 

ros  ,  puzeraõ  íegunda  vez  os  Mouros  em  fugida.  Morre- 
rão deftes  mais  de  mil  ,  e  dos  noflos  ,  fó  aquelle  Caval- 

leiro  dos  quatro  ,  a  quem  chamavaô  Ruy  Mendes.  Àf- 
firmavaõ  os  infiéis,  que  virão  pelejar  da  noffa  parte,  ou- 

tra gente  muito  mais  branca  ,  e  de  traje  ,  e  femblante 
luminofo  ;  Nem  podia  fer  menos,  que  Angular  favor  do 
Ceo,  huma  tal  vitoria,  com  poder  raõ  deligoal, 

Aqui  fuecedeo  hum  caío  ,  que  prova  bem  o  temor 
dos  Mouros ,  e  o  valor  ,  e  confiança  dos  Portupuezes  na- 
quelles  tempos.  Corria  ArTonfo  da  Gunha  a  poz  de  hum 
Mouro,  que  lhe  fugia,  c  ao  defearregar  de  hum  golpe, 
lhe  rcfvelou  a  efpada  ,  e  lhe  cahio  no  chnõ  :  Gritou  ao 

Mouro,  que  lha  lcvantaííe  ,  e  IhadcíTe;  E  clle,  paran- 
do obediente,  e  humilde,  a  levantou,  e  lha  deu  ,  e  o 

generofo  Cunha  o  deixou  hir  livremente. 

VIII. 

O  Venerável  Padre  Frey  Luiz  de  Montoya  ,  da  Sagra- 
da Ordem  dos  Eremitas  àc  Santo  Agoftinho,  illní- 

trou  muito  a  íua  Província  de  Portugal  ,  onde  leu  mui- 
tos annos  Theologia  ,  e  com  a  íua  grande  íabedoria,  e 

livros,  que  efereveo,  como  feu  fublime  efpirito  ,  c  vir* 
tudes,  que  praticava,  creou  excelientes  Meftrcs,c  perfeitos 

Religiofos.  Foi  admirável  Reformador  damtíma  Provín- 
cia, c  nelia  eftabeleceo  leys,  e  diiecç  eus  utiliíTimas  ,  e 

fantiífimas  ,  com  que  ainda  ie  governa,  c  florece  em  le- 
tras, e  virtudes.  Foi  Meftre,  e  ConreíTor  de  FJRey  Dom 

Sebaíliaõ.  Servindo  com  heróica  caridade  aos  apeftados, 
morreo  ocítc  dia3  anno  de  ryóo.  com  fetenta  e  três  an- 

nos de  idade ,  e  com  geral  opinião  de  Milagroío  ,  de  Santo, 
e  de  Mártir,  como  coníta  do  proceíTo  authentico  ,quc  fez 
o  Ordinário  de  Lisboa.  Oí- 
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DiaS. 

«ÍSxêSnxSJuSSMSSxSS»  t«$t§»t  4$X$»4S>«S$»4SS»«SS»  setemb 

OITAVO  DE  SETEMBRO. 

I.  Afa/c*  EIRey  Dom  Sancho  II.  de  Portugal. 
II.  0  Mdagre  das  mofe  as  de  Sao  Narcizo. 
III.  ftV*  A^^à  Senhora  da  Oliveira ,  <?w  Guimaraens* 
IV.  Dow  P<3)>0  ,  jB//£>0  flfe  Évora. 
V.  Synodo  Provincial  Bracharenfe. 
VI.  Erige -/e  em  Portugal  o  Confelho  de  Efiado. 
VII.  Entrada  da  Cartuxa  em  Portugal. 
VIII.  ProctJJaõ  folemniffima  em  Lisboa. 

1. 

ESTE    dia  ,    atino    de  1201.    nafceo  o   Infante 
Dom  Sancho,   filho  dos  Reys  de  Portugal ,  Dom 
Affonío  II.   e  Dona  Urraca.     Succedeo   na  mef- 

ma  Coroa  ,  como  jà  diílemos  cm  outro  iugar.  4-/^  h- 

11. 

NO  mefmo  dia,  anno  de  1280'.  fuecedeo  em  Giro- na,  Cidade  de  Catalunha,  hum  raio,  e  eftupcndo 
prodigio,  em  grande  gloria  da  Naçaõ  Portugueza, 

pois  fe  prova  comellc,  que  os  Portuguezts ,  ainda  depois 

de  mortos  fabero  vencer  inimigos.  Fa?'aõ  guerra  Ftlippe 
Rey  de  França  ,  e  Carlos  Rey  de  Ceàlia  a  Dom  Pedro, 
Rey  de  Aragaõ:  Entrarão  os  Fiancezes  ,  e  Cezilianos  à 
força  de  armas  a  Cidade  de  Girt>na ,  e  com  fúria  ,  e  ar- 

dor de  vencedores  começar2Ô  ,  naõ  ío  a  roubar  as  caías, 
mas  a  roubar  ,  e  profanar  os  Templos  $  Atreveraôíe  a 
entrar  naquelle,  onde  íe  venera  o  corpo  de  Saõ  Narcizo, 
noíío  Portugucz  ,  com  intento  de  roubarem  muitas  ,  e 
ricas  joyas,  que  ferviaõ  ao  ornato  da  íua  fepultnra  j  Eis- 
que  fahe  delia  no  mefmo  ponto  hum  exercito  de  moícas 
de  huma  nova  feição ,  as  quaes ,  enveftindo  foldados ,  e 
cavalios  produzirão  em  huns ,  e  outros  ,  tal  confuzaõ  , 

E  e  de- 
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Dia  8.  e  dez 'tino  ,   que  logo  ,  com  precipitada  fugida  ,  difem de 
Setenib. pararão  a  Cidade.  ElRey  de  França  (  principal  autor  da- 

queíla  guerra  )  fe  retirou  velozmente  a  Perpinhaõ  ,  onde 

morreo  dentro  em  poucos  dias.  He  taõ  celebrado  nas  hií- 

torias  eftc  milagre,  que  paííaraô  em  Provérbio  de  gera- 
ção em  geração  :  Ai  mofeas  de  Saô  Narcizo  >  De  mofqui- 

tos  formou  já  Dcos  hum  exercito  formidável  aos  inimi» 

gos  do  feu  Povo  ;  Taõ  certo  he,  e  taõ  fácil  ao  feu  po- 
der confundir  por  rneyos  fracos ,  e  humildes  aos  furtes  , 

e  foberbos. 

iii. 

NO  mefmo  dia  ,  anno  de  1341.  Rcynando  cm  Por- 
tugal Dom  AfJonfo  IV.  íuecedeo  em  Guimaraens 

reverdecer  de  repente  hu-ra  Oliveira  ,  que  de  muitos  tem- 
pos eftava  feca  ,  defronte  da  porta  de  huma  Igreja  da 

Mãy  de  Deos,  cuja  f.  fta  entaõ  ie  celebrava,  como  cm 

dia  tanto  feu  -y  e  par  occaíiaõ  defte  raro  prodígio  ,  íe 
chamou  Santa  Maria  da  Oliveira  a  Imagem  Sacrofanta  , 

que  alli  fe  venera  ,  à  qual  EÍRty  Dom  Joaõ  I.  confeíTa- 
va  dever  a  memorável  vitoria  de  Aljubarrota,  e  a  foi  vi- 
íiur  a  pé ,  e  em  acçaõ  de  graças  fe  mandou  (  armado 

de  todas  as  armas,  e  a  cavalío  )  pezar  a  prata ,  que  orTe- 
receo  à  mefma  Senhora,  e  Igreja  :  Efta  he  a  uobiliíTimi 

Coilegiada  de  Guimaraens,  que  por  íua  antiguidade,  pri- 
vilégios, e  graodezas  faz  jufta  competência  com  as  mais 

ii lafkres  Cathedraes  do  r-Uyno. 
IV. 

DOm  Payo,  Portuguez,  illuftriífimo  por  nacimento, 
letras  ,  e  virtudes  ,  foi  Cónego  Regular  de  Sanra 

Cruz  de  Coimbra  ,  e  Bifpo  de  Évora  ,  onde  ,  junto  da 

fua  Sé  ,  fundou  hum  Convento  ,  00  qual  vivia  religio- 
famence  em  Communidade  com  os  Cónegos  da  mefma 

C athedral ,  cuja  Igreja  também  edificou  de  novo  com  a 
grandeza  ,  e  magnificência,  que  ainda  íe  vé,  e  conferva 

até  o  prezente  ̂     Erigio  nella  dezanove  Capellat  ,    c  na 

Cida- 



DIÁRIO  PORTUGUEZ.  35 
Cidade  as  Parroquias  de  São  Pedro,  c  Santiago.  Os  ReysDia  8. 

Doai  Affonfo  ,  e  Dom  Sancho  ,  primeiros  de  Portugal  ,  e 
aos  quaes  foi  muito  aceito,  lhe  deraõ  para  aqueiías  funda- 
çoens  groíTas  quantias  de  dinheiro  ,  c  doaraô  para  cllc, 
e  ícn  Cabido,  alguns  Reguengos,  c  terras,  herdades ,  c 
quintas  da  Coroa.  A  muitos  Mouros  ,  que  encaò  viviaó 

no  leu  Bifpado  ,  reduzio  á  Religião  Chriílã  ,  e  aperfrei- 
ço-ou  nella  a  muitos  Catholicos  com  as  luas  doutrinas , 

virtudes,  c  exemplos,  cm  vinte  e  quatro  annos,  que  go- 
vernou aqueíia  Dioceíi.  Faleceo  nefte  dia  ,  anno  de  1 104. 

Jaz  fepultado  na  meima  Sé. 

v. 
NO  mefroo  dia,  anno  de  1566'.  fendo  Summo  Pontí- 

fice da  Igreja  Catholica  Saõ  PioY.  e  A^cebiípo  Pri- 
rnaz  ,  e  Senh or  de  Braga  ,  Dom  Frey  Bmholorneu  dos 

Martyres,  Reinando  em  Portuga!  EIRoy  Dom  Sebrftiaõ, 
ic  deu  principio  ao  quarto  Synodo  Provincial  celebrado 

na  mefma  Cidade  de  Braga,  a  que  prezidio  o  meimo  Ar- 
cebifpo  Primaz  Metropolitano  ,  com  aííiílencia  dos  Bif- 
posComprovinciaes,  Dom  Kodrigo  Pinheiro, Biípo  do  Por» 
to  ,  Dom  Joaò  Soares  Biípo  de  Coimbra  ,  Conde  de  Arga* 
nii ,  Dom  António  Pinheiro  Bifpo  de  Miranda  ,  do  Deaõ, 

e  Capitulares  de  Braga  ,  dos  Cabido»  Sufragancos  por 

léus  procuradores,  com  grande  concurío  de  Abbades,  Prio- 
res ,  Reitores  do  Clero  Secular  ,  e  Regular  ,  dos  Magit- 

trados ,  e  Cidadãos  de  Braga.  Nefte  Synodo  fe  reforma- 
rão muitos  exeeífos  ,  c  cftabcleccraõ  leys  fantirTimas  ,  de 

que  fe  imprimio  hum  livro  no  anno  de  1567* 

vi 

■^T  Omefrno  dia,  anno  de  156*0.  por  hum  Alvasá  ,  paf- 
•^^  fado  em  Leiria,  inftituío  cm  Portugal  EIRey  Dom  Se- 
baftiaõ  o  Confciho  de  Eftado ,  com  Regimento  das  ohri- 
gaçoers,  honras  ,  e  prehemincncias  ,  q»e  deviaõ  ter  os 
Confelheiros  ,  ao  modo  do  que  em  Caftella  erigira  íeu 
avó  o  Emperador  Carlos  V. 

E  ij  VII. 
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Dia  8. 

de  VÍT 
Setemb.  v  ax. 

DOm  Theotonio  de  Bargança,  Arccbifpo  de  Évora  , 
dezejofo  de  introduzir  na  fua  Dioccfi  a  Sagrada  Re- 

ligião da  Cartuxa  ,  mandou  pedir  ao  Prior  rrór  da  Car- 
tuxa de  França, Geral  de  toda  a  Ordem  ,  que  lhe  mandaf. 

íe  alguns  Religiofos  para  lhes  fundar  hum  Convento  ,  e 
com  effeito  lhe  mandou  a  Dom  Luiz  Teimo,  Prior  de 

Tarragona  com  mais  três  Religiofos,  que  chegarão  a  Evo- 
ra  neíte  dia  de  1 5  8  7.  e  em  quanto  fe  lhe  nao  fazia  o  Con- 

vento, foraõ  hoípedados,  e  recolhidos  no  Palácio  Real 
de  Saô  Francifco,  onde  viverão  onze  annos ,  receberão, 

e  educarão  os  primeiros  Noviços.  Tratou-fe  logo  da  fa- 
brica do  Convento,  e  fe  lhe  fez  em  tudo  magnifico  ,  c 

he  hum  dos  melhores  de  Portugal.  Confagrouie  âSantif- 
íima  Virgem  com  o  titulo  de  Scala  Calt  ,  e  para  elle  fe- 
mudaraõ  os  Religioíos  em  15.  de  Dezembro  de  1598, 

VIII. 

NO  meímodia,  anno  de  170S.  foi  levado  o  Santifli- 
mo  Sacramento  da  Ermida  de  Noífa  Senhora  do  Ale- 

crim, que  fervia  de  Parroquia ,  para  a  nova,  e  magnifi- 
ca Igreja  de  Noíía  Senhora  da  Encarnação  ,  fundada  pe- 
la Condcça  de  Pontevel,  Dona  Elvira  Maria  de  Vilhena, em 

huma  prociífaó  folemniílíma  de  muitos  andores  ,  e  figu- 
ras de  cavallo  ,  rica,  e  aceadamente  veftidas,  e  hum  car- 

ro triunfante  de  mageftofa  fabrica.  Nos  oiro  dias  íeguin- 
tes  efteve  o  íenhor  expofto  ,  c  fe  proíeguiraõ  a«  feiras 

com  todas  as  circunftancias,  e  demonftraçoens  de  aplau- 
ío,  e  lufimento. 

NONO 
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Dia  o. 

NONO  DE  SETEMBRO. 

I.  EIRey  Dom  Duarte. 

II.  Nafce  o  Infante  Dom  António ,  filho  dei 'Rey  D.  ManoeL 
III.  Padre  Luiz  da  Conceição. 

1. 

ESTE  dia,  anno  de  1438.  morreo  nos  Pa- 
ços do  Convento  de  Thomar  EIRcy  Dom 

Duarte  ,  único  do  nome  ,  e  undécimo  entre 

os  Keys  Portuguezes;  Afírma-ie, que  morreo 

de  péíle,  que  fe  lhe  p?gou,  abrindo,  e  len- 
do huma  carta  ,•  Ao  tempo  ,  em  que  ef pirava,  padeceo  o 

Sol  hum  grande  eclipfe »  e  le  cubrio  o  Emisferio  de  fom- 
bras  ,  como  fe  o  Ceo  prevenira  lutos  para  a  morre  d?  tao 

excellente  Príncipe.  Foi  dotado  de  galhardas  prendas  na- 
turaes ,  eadquifitas:  De  editara,  naó  fó  proporcionada, 
mas  elegante:  O  rofto  igualmente  mageftofo  ,  e  amável: 

Teve  grandes  forças  ,  e  nos  primeiros  annos  fe  preza- 

va de  bom  lutador,  deftreza  ,  e  arte,  que  entaõ  fé  efti- 
mava  :  No  manejo  da  Cavallaria  ,  em  huma  ,  e  outra 

cella  a  ninguém  concedeo  ventagem  em  íeu  tempo:  Foi 
grande  caçador  ,  e  monteiro  ,  mas  aííim  temperava  os 

divertimentos  de  homem,  que  nsõ  faltava  âs  obrigaçoens 
de  Rey  ;  Inclinou  fempre  mais  para  a  piedade  ,  do  que 

para  o  rigor,  mas  fem  orTenía  da  jufliça  ,•  Foi  pontualif- 
fimo  cm  guardar  a  fua  palavta,  c  ohíervantiílimo  da  ver- 

dade ,  nem  fe  íoube  ,  que  faltaífe  a  clía  já  mais  ,  nem 
ainda  em  coufas  de  pouca  importância  ,  ttzw  ,  porque 

em  feu  tempo,  para  fe  encarecer  a  certeza  de  huma  cou- 
fa  ,  paííou  a  Provérbio,  dizer-fe  :  Palavra  de  Rey:  Como 
Príncipe  fabio  amou  os  Sábios ,  e  folgava  de  os  ter  com. 
figo  ,  e  de  lhe  fazer  mercês.  Compoz  alguns  livres  de 

matérias  moraes,  entre  elles  hum,  que  intitulou:  Regi* 

mento  da  Jtijliça'.  Outro  ,  que  dedicou  á  Rainha  > Tua  mu- lher , 
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Dia 9.  lher,  cujo  titulo  era  :  0  leal  Confelhetro  :  Outro  da  Arte 

~  e,  de  Cavallaria  ;  No  comer  ,  e  beber  foi  temperado  por 

'extremo;  Nas  fançoens  publicas  fe  portava  com  grande 
Mageftade  ,  mas  tratado  era  naturalmente  benigno  ,  e 
afável:  Fallava  com  elegância  ,  e  facilmente  atrabia  os 
coraçoens  de  todos ;  No  culto  Divino,  e  devoçaõ  ás  coo- 

fas  fagradas  foi  iníígnc;  Recebia  os  Sacramentos  com  tan- 
ta compunção,  e  reverencia  ,  que  admirava,  c  confun- 
dia aos  que  o  viaõj  Foi  em  fim,  taõ  perfeito  Príncipe, 

que  nelle  naõ  havia,  que  dezejar,  fenaõ  melhor  fortuna: 
Porque  Reynou  poucos  annos,  c  ucllcs  forno  grandes  as 
calamidades,  e  perdas,  que  oprimirão  o  Reyno  :  Viveo 
quarenta  e  fetc  annos,  Reynou  íioco.  Foi  cazsdo  com  a 
Rainha  Dona  Leonor ,  filha  dos  Reys  de  Aragão  ,  de  troem 

teve  o  Príncipe  Dom  Affonfo  ,  que  lhe  íecccdco  ,-  o  fn* 
fante  Dom  Fernando,  Duque  de  Vifeu  ;  a  Infante  Dona 

Leonor,  Emperatriz  de  Alemanha,  a  Infante  Dona  Ca- 
tharina,  deípozada  com  Dom  Carlos,  Príncipe  de  Navar- 

ra ,  e  depois  com  Duarte  IV.  de  Inglaterra  -,  a  Infanta 
Dona  Joanna ,  Rainha  de  Caífclla  ;  Os  Infantes  Dom  Joaõ, 

e  Dom  Duarte  ,  que  morrerão  meninos  ;  e  as  Infantas 

Dona  Filippa,  c  Dona  Maria,  que  também  morrerão  de 
pouca  idade.  Fora  do  Matrimonio  teve  hum  fiiho,  o  Sc» 
ehor  Dom  João  Manoel,  Bifpo  da  Guarda,  de  quem  cm 
outro  dia  falamos.  Jaz  no  iníignc  Templo  da  Batalha» 

11. 

NO  mcfmo  dia  ,  aono  de  151a.  naceo  em  Lisboa 

nos  Paços  da  Ribeira  o  Infante  Dom  António  ,  fi* 
lho  dos  Reys  Dom  Manoel,  c  Dona  Maria:  Morreo  tão 

brevemente,  que  apenas  recebeo  a  agoa  do  BautiíVo  ,  c 
dojmeiíno  paito  fe  originou  a  morte  á  Rainha  ,  fua  mãy. 

iii. 

LUiz  da  Conceição ,   natura)  de  Lisboa  ,  Cónego  Se- 
cular da  Congregação  de  São  João  Evangelifta  ,  foi 

dotado  de  muitas  letras  ,  e  virtudes.    Depois  que  acabou 

o  go- 
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o  governo  de  Provedor  do  Hefpiral  Real  de  Lisboa,  ihcDl^- 

encomendou  EÍRey  Dom  João  III.  com  authoridade  npof-.  e  , 
tolica  a  reforma  de  certo  Convento  de  Religiolas  ,  a  que 

deu  principio  y  e  continuou  com  grande  zelo  ,  naõ  obf- 
tante  ler  advertido  ,  c  também  ameaçado  com  pena  de 

morte  para  que  fe  deixòííe  da  empreza.  Mas  o  Padre,  lem 
temor  algum  ,  com  os  olhos  no  íerviço  de  Deos  ,  difpoz, 
e  ordenou  tudo  o  que  lhe  pareceo  conveniente  ao  bem, 

e  reforma  do  Convento.  Voltando  para  o  da  íua  Congre- 
gação, na  tarde,  em  que  fechou  a  viíita,  lhe  fahiraõ  ao 

encontro  dous  homens  maícaiadcs,  e  com  huma  lança 

(  atraveífaiaõ  ,  de  que  logo  cahio  morto  da  nruiHa  ,  cm 
que  vinha  ,  nefte  dia  de  1/44*  Em  outro  ,  já  faiamos 

<<cfte  Padre.   4.  de  Abiil. 

DECIMO    DE   SETEMBRO. 

I.  Coroação  de  EIRey  Dom  /fjfonjo  F, 
II.  Vitoria  de  Dom  Fr  anafe  o  d?  Menezes  em  Bacaim. 

III.  Aparecimento  da  Cruz  ao  Exercito  Portnguez,  governa* 
do  pelo  Bifpo  de  Lisboa  Do  n  Suelto. 

IV.  Padre  Francijco  Leitão. 

V.  Pejíe  giande  em  Portugal. 
1. 

O  anno  de  1438.  foi  acclamado  ,  e  coroa- 
do Rey  o  Príncipe  Dom  Afronto,  V.  do  no- 
me,  entre  os  de  Portuga'  }  neílcdia,  que  fc 

feguio  ao  da  morte  de  EIRey  Dom  Duarte, 
feu  Pay.  Fez  fe  a  função  em  hum  msgcftolo 

Teatro,  que  fe  levantou  defronte  dos  Paços  do  Convento 

de  Thomar ,  aonde  lahio  o  Principe  (  menino  de  íeis  an- 
nos  )  com  veftiduras  Reaes,  e  fentado  em  trono,  eminen- 

te, lhe  beijou  a  maó,  pohro  de  joelhos  ,  e  deu  juramen- 
to de  fidelidade  ,  e  obediência  feu  tio  o  Infante  Dom 

Pedro  ,  a  quem  fcguiraõ  os  outros  Infantes  ,  e  todos  os 

Seiiho- 
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Dia  io. Senhores  ,  que  alii  fe  achavaõ  ,    enxugando  todos  ,  cm 
Se   mb  grande  parte  ,   nas  florecentes  cfperanças  do  novo  Rey, 

'as  lagrimas,  que  lhe  caufara  a  falta  do  defunto. 

II. 

SEndo  Capitão  de  B3çaim,  Dom  Francifco  de  Mene- 
zes, fahiraõ  em  ofTença  noíla  a'guns  Capitacns  do  Ni- 

zamaluco  com  hum  corpo  de  dez  mil  homens  ,  em  que 
entravaõ  mil  efpingardeiros,  e  oito  centos  cavallos:  A- 
chava-fe  Dom  Francifco  com  cento  e  feífenta  Pcrtugue- 
zes  de  pé,  e  vinte  de  Cavallo,  e  mil  e  duzentos  natu- 
raes  da  terra  ,  e  com  cllei  fahio  a  campo  :  Eisque  lhe 
chega  huma  carta  de  Jorge  de  Lima  ,  Capitão  de  Chaul, 
em  que  o  avizava  das  forças  do  inimigo ,  c  lhe  requeria, 

que  naõ  quizrffe  arrilcar-íe  com  poder  tão  defigual  •  Lco 
Dom  Francifco  a  carta  para  fi  ,  e  chegando-íe  alguns  Fi- 

dalgos ,  para  faberem  o  que  conta n ha  ,  «(ando  da  licen- 
ça ,  e  galantaria  militar,  fez,  que  a  tornava  a  ler ,e  com 

admirável  promptidaõ  vo!tou  a»  oalavra.  delia  ,  diminu- 
indo o  pod^r  inimigo  ;  e  inflamado  em  genrrafos  brios, 

rezolveo,  que  le  atacaífe  a  batalha  :  Foi  cila  taõ  diíputa- 
da,  c  duvidofa ,  quanto  piometia  de  huma  parte  o  valor, 
da  outra  a  multidão  :  Obrarão  os  Portuguezes  eítupendas 
maravilhas;  Aqui  foi,  onde  hum  íoldado  da  fortuna,  aquém 

fabemos  ío  o  fobrenome  ,  de  Trancozo,  homem  de  agi- 
gantada eílatura  ,  e  de  forças  rambem  agigantadas  ;  o 

qual  ,  alcançando  com  a  maô  efquerda  hum  Mouro  ,  c 
metcndo-lhc  o  braço  por  hum  cingidouro,que  trazia,  re- 
forçado  com  muitas  voltas,  o  fufpendco  no  ar ,  c  fervin- 
do-íe  delle,  como  decícudo,  entrou  denodadamente  pe- 

los inimigos  ;  os  quaes  receando  ferir  ao  companheiro, 
recebia6  os  golpes  do  Portugucz  ,  fem  refponderem  com 
outros:  Profcguio-fe  o  combate  por  algumas  horas,  e  fi- 

nalmente foraõ  os  Mouros  desbaratados  ,  com  morte  de 

quinhentos  infiéis ,  e  vinte  Portuguezes,  nefte  dia  ,  an- 
uo de.. . . 

III. 
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Dia  lo; 

III.  £ 
Setemb. 

Aviaõ  os  Mooros  recuperado  a  Villa  de  Alcácer  da 

Sal ,  depois  de  conquiftada  por  ElKey  Dom  Affon- 
lo  Henriques,   e  a  fortificarão  de  modo,  que  parecia  ficar 
iníuperavel  a  todos  os  meyos  deexpugnaçaõ  ,   que  havia 
naqueles  tempos  $   Mas  Dom  Sueiro  ,   Biipo  de  Lisboa, 

Prelado  de  igual  viítude  ,   e  valor ,  a  provei tando-íe  da  occâ- 
ííaó  de  haver  chegado  ao   porto  da  roeíma  Cidade  huma 

poderoía  Armada  do  Norte ;  Ajuftando-fe  com  os  Capi- 
taens  dtlla  ,   partio  à  Conquifta  daquella  Praça  >  e  os  Ef« 

rrangriros  navegarão    ao  porto  de  Setuval  ,   e  dahi  ,  pe- 
lo Rio  aííima  cm  embarcaçoens  ligeiras  ,   íe  foraõ  incor- 

porar   com  os  Portuguezes  -y  feguindo  huns  ,  e  outros  o 
mcímo  fim,   por  diferente  caminho.   Tiveraõ  os  inimigos 
noticia  anticipada  ,  e  reforçando  novamente  os  reparos, 
fe  prevenirão  à  defenfa,   implorando  ao  mefmo  tempo  os 
foccorros  dos  Reys  de  Badajoz,   de  Jacm  ,  de  Córdova, 
e  de  Sevilha  $    <s  quaes,  com  hum  Exercito  de  quinze  mi| 
Ov^llos,   e  oitenta  mil  Infantes,  vieraõ  em  demanda  dos 

Chriftãos  -y    E  atacando-fe  a  batalha  nefte  dia  ,  anno  de 

1117,   foraõ  eftes  vencidos,  c  derrotados  com  grande  per- 
da.   Dividio-os  a  noite  ,  e  o  lucccíTo  os  encheo  ,  a  huns  de 

aleg  ia  ,   e  alvoroço  ,   e  a  outros  de  dor ,  econfuzaô:  Cho- 
ravaô  os  Catholicos  o  fracafo  ,  terrisô  outros  rr.ayores,  e 
levados  da  aflição  ,    a  que    na  terra  naõ    achavaõ    fácil 
remedio  ,    puzeraõ  os  olhos  noCeo:  Eisque  de  repente  fe 
lhe  reprezentou  no  ar,  a  pouca  diftancia,  o  falutifero  fi- 

nal da  Cruz,   mais  luminoío ,  e  claro,  que  o  melmo  Sol: 
Foi  vifto  ,  e  adorado  de  todos  os  Toldados  do  Exercito, 

natbraes ,  e  Eftrangeiros,  e  todoí  conceberão  firme  efpe- 

rança  ,  de  que  no  dia  íegninte  haviaõ  de  vencer  ,  e  der- 

rotar aos  inimigos  da  mefma  Cruz  ,  que  agora  fe  lhe  of- 
fcíecia  aos  olhos,  como  final,   e  penhor  de  huma  felicif- 
fima  vitoria. 

IV. 
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IV. 

FRancifco  Lcytaõ  ,  da  Companhia  de  Jefus ,  natu- 
ral de  Caftello  de  Vide  ,  Meftrc  de  Filofofia  ,  de 

Theologia  eípeculativa  ,  e  Moral ,  Doutor  na  Univeríi- 
dade  de  Évora,  Refizor  da  Companhia  em  Roma,  on- 

de imprimio  os  livros:  De  Hebrao  çonviBo,  Clypeus  impe* 
netrabtlis  Pontifícia  dtgnitatis.  Synopfes  Ecclejia  mtlttantnt 

Remédio  de  peccadores.  Deixou  preparados  para  fe  impri- 
mirem: A  vida  de  Saõ  Francifco  Xavier  :  hum  livro:  De 

Conçepúone  ;  outro  :  De  Optntonum  probabtlhate.  Todos 
muito  doutos.  Morreo  com  fama  de  iantidade  no  Colle- 

gio  Romano,  nefte  dia,   anno  de   1705. 

v. 
NEftedia,  ânno  de  1579.  começou  a  íentir  fe  em  Lis- 

boa ,  e  logo  por  todo  o  Reyno ,  huma  grande  pef- 
te  ,  que  fe  affirma  chegarão  em  Lisboa  os  mortos  a  qua- 

renta mil  peíToas ,  e  en  Évora  a  vinte  e  finco  mil  $  e  a 

efta  proporção  nas  mais  terras  de  Portugal, 

UNDE- 
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ietemb, 

DECIMO  PRIMEIRO  DE  SETEMBRO. 

I.  SaÕ  Boemundo  Ábbade* 

II.  Vitoria  do  Bifpo  de  Lisboa  Dom  Suetro  ,  /obre  Alcácer 

do  Á*al. 
III.  Dom  Alexandre  âe  Bargança. 
IV.  Padre  Agpfimho  de  Portalegre. 

I. 

O  Mofteiro  de  São  Joaõ  dc  Tarouca  da  Sa- 
grada Ordem  de  Ciftcr  ,  fc  renova  nefte  dia 

a  memoria  dc  São  Boemundo  Abbade  do  mef- 

mo  Convento,  Diícipolo  do  Mclifluo  Dou- 
tor da* Igreja  Saõ  Bernardo  ,  cjue  elle  man- 

dou a  Portugal ,  onde  ,  em  religiofa  obfervancia  ,  e  vida 
aufteriíTima  mereceo  ,  e  confeguio  o  nome  de  Santo  Conj 
fcílor. 

II. 

NO  anno  de  1217.  amanhece©  efte  ditofo  dia,  de- 
dicado aos  glorioíos  Martyres  Proto ,  e  Jacinto  ,  c 

os  Toldados  Catholicos,  animados  com  a  milagrofa  vizaõ 
da  noite  precedente,  fahiraõ  ao  campo,  e  dado  final  de 

acometer  ,  carregarão  aos  infleis  com  taô  furioía  impref- 
íaõ  ,  que  eftes  ficarão  aííombrados  de  huma  tal  envcftida, 

fobre  o  eílrago  ,  e  mortandade  do  dia  de  antes ;  Mas  re- 
cobrando-fe  do  primeiro  íufto  ,  começarão  a  pelejar  com 
eítremado  valor :  Aprezcnça  dos  íens  Reys  ,  e  o  numero 
exceííivo  dos  Teus  eíquadroens  lhe  acrecentava  o  animo 
e  rezolutos ,  e  reftados  puzeraõ  o  fucceífo  em  fumma  Con* 
tigencia  ;  Mas  os  Catholicos  ,  feguros  na  protecção  do 
Ceo  ,  profeguiraõ  o  combate  com  tanto  ardor  ,  qae  fi- 

nalmente, fe  declarou  porclles  a  vitoria  com  inligne  def- 
troço  dos  infiéis  :    Affirma-íe  ,   que  os  mortos  da  íua  par* 

F  ij  te 
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Dfe  ii. te  foraõ  trinta  mil,  outros  dizem,  que  chegarão  a  feííen- 

e     ta  mil  ,   e  entre  ellès  ,    dous  daquelles  Reys  ;    Mas  que 

'muito  ,    fe  nefta  batalha  foraõ  viftas  ,    pelejando  efqua- 
dras  de  Anjos,  vertidos  de  branco,  com  Cruzes  nos  pei- 

tos. Naõ  bailou  efta  grande  vitoria  para  os  defenfores  da 
Praça  cederem  da  fua  obftinaçaõ;  Mas  em  fim,  vieraô  a 

18.  de    render-fe ,  depois  de  hum  mez,  como  veremos  no  dia  a 
Outubro,  qUCt0C3í 

III. 
I 

DOm  Alexandre  de  Bargança,  terceiro  filho  dos  Du- 
ques Dom  Joaõ  I.  e  da  Senhora  Dona  Catharina, 

foi  Cónego  na  Sé  de  Évora  j?  Prior  mòr  da  iníígne  Colle- 
giada  de  Guimaraens,  Inquiíidor  Geral  dos  Reynos  de  Por- 

tugal, e  Arccbifpo  de  Évora ;  muito  efmoller ,  pio,'  c  pe- 
nitente ,  grande  imitador  nefta  Pielazia  dos  Tantos  exem- 

plos,  qUe  nella  deixarão  os  quatro  tios  feus  anteceífores, 
Dom  ArTonfo  de  Portugal ,  o  Infante  Cardeal  Dom  Af- 
fonfo  ,  o  Infante  Cardeal  Dom  Henrique  ,  depois  Rey  , 
e  Dom  Theotonio  de  Bargança.  Em  Monte  mor  ,  fun» 
dou  na  mefma  cafa  ,  em  que  naceo  Saõ  Joaõ  de  Deos  , 
huma  Igreja  ,  que  depois  paííou  a  Convento  da  íua  Or- 

dem. Com  finco  annos ,  e  sneyo  de  Arcebilpo  ,  e  trinta 
coito  de  idade  morreo  neíle  dia  ,anno  de  1608.  em  Vil- 
la  viçoía  ,  onde  jaz. 

IV. 

O  Padre  Agoftinho  de  Portalegre,  Cónego  da  Congre- 
gação de  Saõ  Joaõ  Evangelifta ,  foi  varaõ,  e  prega- 

dor apoftolico,  c  como  tal  difeorria  pelo  Reyno,  conver- 
tendo muitas  almas.  Pelas  ruas,  e  praças  da  Cidade  do  Por- 

to naõ  ccfíava  de  pregar,  e  fazer  doutiinas  publicas  ,  cn- 
finando  os  myfterios  da  noíía  Santa  Fé.  Ateando-fe  a  péf- 
re  na  mefma  Cidade  ,  naô  obftantc  fer  jà  velho  ,  e  fia- 
co,  lhe  deu  o  Seahor  taes  forçis,  e  efpirito  ,  que  aturou 
muitos  mezes  no  frrviço  cfpintual  ,  e  têmpora)  dos  em- 
peitados  até  que,  ferido  do  melmo  mal,   fe  entregou  ale- 

gt  emente 
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grementc  nos  braço*  da  morte  ,  em  oblequio  dá  caxida-Dia  I2» 

de,   neftedia,  aano  de  1493.  c.deL Setemb. 

DECIMO  SEGUNDO  DE  SETEMBRO, 
• 

I.  SaÔ  Juvenco. 

II.  Pazes ,  e  novas  alianças  entre  Portugal ',  e  Caftella* 
1  ti.    Coloca  fe  o  corpo  de  Santa  Auta. 
IV.  He  creado  Cardeal  Dom  Vertjfimo  de  Lancaftre. 
V.  Tornae  po/fe  do  Comento  de  Nojfa  Senhora  do  Efpmhet* 

ro  os  Religtofos  de  Suo  "jerowymo. 
VI.  Morre  EIRey  Dom  Affon/o  Sexto, 
VII.  DomJoaÕ  Coutinho,  Arcebtfpo  de  Évora* 1. 

AM  Juvenco ,  Presbítero ,  Portuguez,  natural 
de  Ozarobriga  ,  antiquiífíma  Cidade  da  Lu- 
litania ,  Varaõ  infigne  em  fantidade ,  e  le- 

tras ,  e  o  primeiro  Poeta  Catholico  :  Deile 
temos  quatro  livros  em  verfo  heróico  da  vida 

de  Chrifto  ,  feguindo  o  texto  dos  quatro  Evangelhos: 
He  obra  excellente  ,  e  admirável  na  valentia  ,  e  na  ca- 

dencia dos  verfos,  ainda,  que  os  termos  não  faõ  demaíia- 
damente  poéticos :  O  que  nellc  mais  fe  louva  ,  e  admira 
he  a  fidelidade  ,  com  que  meteo  verfo  por  vetfo  o  texto 

Evangélico:  Empreza  diffícil,que  venceo  com  grande  fe* 
licidade :  Efcreveo  também  alguns  Hymnos  ,  e  fobre  os 
fete  Sacramentos :  As  fuás  obras  fe  imprimirão  varias  ve- 

zes ,  c  fe  acba5  no  fim  da  Btbltotheca  Patrum*  Morreo  íaa- 
tamente  nefte  dia,  no  anno  de  337- 

11. 

O  mefmo  dia,  anno  de  1197.  fe  acharão  na  Vil- 
Li  de  Alcanices  EiRey  Dom  Diniz  de  Portugal  ,   c 

EiRey  de  Caílella  Dom   Fernando  IV.    Com  eftc  (  que 

era 
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Dia  12.  era  de  menor  idade  )  veyo  a  Rainha  Dona  Maria  fua  mãy, 

de     e  o  Infante  Dom  Henrique, íeu  Tutor,   e  a  Infante  Dona 
>et€m>' Brites,  fua  irmã  (  também  menina.  )  Com  EIRey  Dom 

Diniz  veyo  a  Raiana  Santa  fua  mulher,  e  a  Infante  Dona 
Confiança  ,  filha  de  ambos  ,  e  o  Infante  Dom  AfFonlo 

irmão  do'  mefmó  Rey ,  c  concorreo  a  mais  lufida  nobre- 
za de  ambas  as  Coroas,  Aíli  fe  ajuílaraõ  pazes  entre  am- 

bas, c  no  mefmo  dia  fe  celebrarão  os  defpoíorios  da  In- 
fante Dona  Brites  ,  irmã  de  EIRey  Dom  Fernando  de  Caf- 

tclla,  com  o  Infante  Dom  ArFonfo,  filho  herdeiro  de  EI- 

Rey Dom  Diniz':  E  os  da  Infante  Dona  Confiança  ,  fi- 
lha de  EIRey  Dom  Diniz,  com  o  mefmo  Rey  Dom  Fer- 

nando. Foi  efte  dia  muy  celebre  para  ambas  as  Naçoens, 
pelos  duplicados  motivos  das  pazes  ,  e  novas  alianças, 
que  prometiaõ  aos  Reys ,  e  Vaífalios  de  huma  ,  e  outra 
Coroa  utiliííímas  coníequencias. 

hl 
NEÍlc  dia  do  anno  de  1517.  mandou  EIRey  Dom  Ma» 

noel  que  toda  a  Cidade,  e  Corte  de  Lisboa  deípiíTe 
o  luto  y  que  trazia  por  fua  mulher  a  Rainha  Dona  Maria, 
e  fe  veíliífe  de  gala  para  acompanhar  ,  e  feftejar  o  corpo  da 

Virgem  ,  e:  Mártir  Santa  Auta  ,  que  da  Cidade  de  Colo- 

deSe_nia  Agripina  ,  como  jà  diífemos  em  outro  dia  ,  manda- 
tembro.  ra  o  Emperador  Maximiliano  ,  leu  primo  com  irmaõ  á 

Rainha  Dona  Leonor  ,  irmã  do  mefmo  Rey  Dom  Ma- 

noel ,  e  mulher  ,  que  fora  delRey'Dom  Joaõ  fegundo  , 
para  fer  colocado  o  corpo  daquella  Santa  no  novo  Mof- 
teiro  da  Madre  de  Deos  de  Xabregas ,  que  tinha  fundado 
a  mefma  Rainha.  A  qual  colocação  fe  fez  neíle  dia  com 

folemniífímâ  prociílaõ  ,  e  por  mãos  do  Arcebifpo  de  Lif- 
boa,  Dom  Martinho  da  Cofta,  «no  Altar,  que  a  Rainha 
lhe  tinha  mandado  fazer,  a  que  peífoaimante  aíTiftio  com 
as  Mageftades,  e  Altezas. 

IV 
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t.  de 
IV.  Setemb. 

NEfte  dia,  anno  de  i6%6.  o  Santifíimo  Papa  Inno- 
cencio  XI.   creou  Cardeal  da  Sanca  Igreja  Romana 
a  Dom  Veriííimo  de  Lancaftro,   Arcebiipo  P  imaz, 

Inquiíidor  Geral  ,  do  Confdho   de  Eílado  deIRcy   Dcm 
Pedro    legando.     Foi   muito   aplaudida    eíta  eleição    por 

fer  a  primeira  de  Cardeal   Portugnez  y   depois  da  Accta- 
maçaõ  do  Senhor   Rey   Dom  Joaõ  IV.  e  por  fer   aquel- 
le  Príncipe  íúmmamente  bem  cjuifto  de  grandes  ,  e  pe- 

quenos ,   pela   innata  benignidade  ,    e  gcnerolo  agrado  , 
oue  todos  experimentavaõ   na  íua  pcííoa.    Delle  faiamos  I5.deDe- 

cm  outro  dia,  zembro- 

V. 

NEfte  dia  ,  anno    de   1458.    tomou  pofle  do  Con- 
vento   de  NoíTa  Senhora  do  Efpinheiro   de  Évora, 

fundado  pelo  Bifpo  da  mefma  Cidade  ,  Dom  Vaf- 
co  Pires  Perdigão  ,    o  Padre  Ftcy  Fernando  de    Évora, 
primeiro  Píior,    com   mais  onze   Religiofos  da  Sagrada 
Ordem    de  Saô  Jeronymo.  Floieceo  tanto  a  reíigioía  ob- 

servância nefte   Moiteiro  ,  que  delle  íahiraõ  algumas  ve- 
zes Priores  ,    e   Reformadores    de  differentes  Ordens  ,    e 

Conventos.      EIRey    Dom    Manoel   recebeo  as  primeiras 
noticias   do  defcobrimento   da  índia  nefta  Cafa  ,  e  deo 

por  alviçaras  duas  coroas  de  ouro  á  fermofa  ,  e  milagro- 
fa  Imagem  da  Senhora  ,    e  do  Menino   Deos  ,    que    no 

Altar  mór  fe  venera ;  e  he  o  principal  Santuário  daquel- 
Ja  Cidade- 

vi. 

O  mefmo  dia,  anno  de  1683.  Faleceo  no  Palácio 
de  Cintra  o  Sereniííimo  Rey  de  Portugal  Dom  Af- fonfo 
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Dia  ia.  fonfo  VI.  filho  dos  Senhores  Reys  Dom  Joaõ  IV.  e  Do- 
c, .  .  na  Luiza.  Sendo  de  quatro  annos  ,  lhe  fobreveyo  hum 

terrível  accidente  de  perlezia  ,  que  o  partio  (  podemos 

dizer  )  peio  meyo,  amortecendolhe  ,  de  alto  abaixo  to- 
da a  parte  direita  ;  E  pofto ,  que  os  Médicos  íe  esforça- 

rão na  cura  daquella  enfermidade  ,  naô  a  poderão  ven- 
cer,  de  maneira,  que  deixaffe  de  ficar  oífendida  ,  e  dé- 
bil 3  melma  parte.  Mas  naõ  baftaraô  citas  inhabiiidades , 

pitr\  qoe  a  lealdade  dos  três  Eftados  de  Portugal  ,  dei- 
xaffe de  lhe  tributar  a  Coroa  ,  e  de  lhe  render  obediên- 

cia como  a  Senhor  natural  ,  a  qoem  tocava  o  Rtyno; 

E  na  efperança  pofto  que  jà  dúvidofa  ]  de  que  poderia 
fer  capaz  de  fucceífaõ  ,  le  lhe  deftinou  para  eípeía  a  Se- 
reniílirna  Princeza  de  Aumale,  Maria  Franciíca  liabel  de 

Saboya  ,  com  a  qual  fe  celebrarão  os  defpofoiios  ,  mas 

correndo  o  tempo  ,  mcftraraõ  os  fuccelTos  ,  que  nem  pa- 
ra o  Trono  ,  nem  para  o  Tálamo  havia  íufficiencia  na 

peífoa  delRey  ,  e  depoii  de  varias  revoltas,  e  comoçoens 

(  que  naõ  faô  do  noífo  aíTumpto  )  foi  fuípenío  da  Regên- 
cia ,  e  julgado  por  nullo  o  matrimonio  ,  e  EíRey  detido 

em  divcrlos  lugares  ,  até  que  faleceo  neíte  dia  do  anno 

referido  ,  no  Palácio  de  Cintra  ,•  Foi  enterrado  com  a 
pompa  devida  á  Mageftade  no  Real  Convento  de  Bei- 

jem ,  ao  mcfmo  tempo,  que  entrava  pela  barra  a  frota 
da  nova  Luíltania  ,  e  Náos  da  índia,  cheyas  de  riquif- 
íimos  thezouros.  Foi  efte  Principe  infeliciííimo  na  Corte, 
mas  taõ  felice  ,  e  ditofo  na  campanha  ,  que  igualou  as 
vitorias  com  as  batalhas  ,  dando-ie  muitas  cm  feu  tem- 

po ,  e  mereceo  na  pofteridade  o  gloriofo  renome  de  Z^/- 
tortojo  j  Faleceo  com  quarenta  annos  de  idade,  e  de  Rey 
vinte  e  fete. 

VII. 

DOm  Joaõ  Cominho  ,  da  illuílriíllma  Cafa  do  feu 

Appellido,  tio,  c  director  dos  léus  dous  famoíos 
fobrinhos ,  Dom  António  Luiz  de  Menezes  ,  Conde  de 

Cantanh  de  ;   primeiro  Marquez  de  Marialva  ,  Marte  Por- tugiez, 
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tuguez ,    e  Dom  Rodrigo  de  Menezes  ,  o  Cataõ  Lufita-Dia  J2. 

no:   Foi  Biípo  do  Algarve,  de  Lamego,  e  Arcebiipo  dr^     * 
Évora  ,  no  tempo  >  que  fuecederão  na  mefma  Cidade  as  Al- 
teraçoens,  e  motins,   que  referimos  em  outra  parte  ;   cu»2i.  de 

jo  incêndio  apagou   o  Arcebifpo   Dom  Joaõ  ,  fahindo  daAâ°fto* Sé  reveítido  em  Pontifical    com  o  Santiflimo  Sacramento 

nas  mãos  ,   e  no  átrio  da  Igreja  de  Santo  Antaõ    exhor- 
tou  ao  povo  amotinado  ,   e  íempre  cego  ,    a  que  deixaffe 
as  armas  ,  e  violências  ,   Com  que  inutilmente  procurava 
eximir  íe  do  tributo  ,  que  lhe  impunha  o  governo  de  Ca£ 

tella.  Amançarão-fe  as  ovelhas  com  as  vozes  do  feu  Paf- 
tor,   e  muito  mais  com  elle  íe  ofFcrecer  apagar  por  ellas 

o  tributo  impofto  à  Cidade  -,    porém  pouco  depois  pare- 
cendo ao  povo  ,  que  pagar  o  Arcebifpo  o  tributo,  era  fa«j 

zer  as  partes  de  Caítella  ,  e  abiir  caminho  para  fe  efta- 
belecer  o  tributo,  e  fatisfazerem  os  moradores  da  Cidade 

os  pagamentos  futuros,  tornarão  ajuntar-íe,   e  com  fúria 
barbara  foraõ  apedrejar  as  janellas  do  Palácio  do  Arcebif- 

po,  intentando  mayores  infultos.    Pcrfuadiaõ-lhe   os  fens 
criados  a  que  por  huma  porta  íecreta  fugiífe  para  a  Ca- 
thedral  j   mas  o  Arcebifpo  ,  que  fe  achava  innocente,   c 

naõ  ignorava  o  refpeito  ,  que  fe  devia  à  dignidade,  e  qua- 
lidade da  fua  peiíoa  ,   com  grande  animo  ,  e  rezoluçaõ 

fe  poz  a  huma  janella  ,  exprobando  a  cegueira,  e  teme- 
ridade daquelle  povo,   e  f ó  a  fua  vifta  baftou  para  que  to- 

dos aquelies  Ieoens ,   fe  fizeffem  cordeiros  ,   fe  confundif- 
fem  ,  envergonharem  ,   e  fugiííem  para  fuás  calas.  Sere- 

nadas aqueílas  alteraçoens  ,  por  ordem  delRey  Dom  Fi- 
lippe  IV.  paffou  o  Arcebifpo  no  anno  de  1638.  á  Corte 
de  Madrid  ,  com  o  pretexto  de  o  fazerem  Prezidente  do 
Confelho  de  Portugal,  e  fuecedendo  no  anno  de   1640. 
a  felice  ,    e  memorável  Acclamaçaõ   delRey   Dom  Joaõ 

IV.  o  deteve  naquella  Corte  a  politica    Hefpanhola  até 
o  anno  de  1643.  °jue  >   Por  c^ar  muito  enfermo,   Ihedc- 
raõ    licença   de  voltar  para  cfte  Reyno  ,    como   fez  ,  e 

chegando  a  Elvas ,  paífados  poucos  dias ,  falcceo  fantamen- 

te  no  Convento  de  Saõ  Francifco  da  Piedade  (  de  cujos 
Relígiolos  fora  grande  devoto  ,  c  bem  feitor  )  nefte  dia 
do  metrao  anno  de  16 4?, 

G  DECI- 



50 

ANNO  HISTÓRICO 
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Dia  i  J. 
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DECIMO  TERCEIRO  DE  SETEMBRO. 

I.  Bauúfmo  do  Infante  Dom  Affonfo  ,    depois  Rey  VL  da 
nome» 

II.  Horrivel  tempejiade  no  Rio  de  Lisboa  ,    onde  fe  per  de  o 
[obre  ferro  hum  a  poder  of a  Armada. 

III.  Beatificação  das  Rainhas ,  Santa  Sancha  ,  *  Santa  Tht- 
reza. 

IV.  Da/»  Frey  Jozé  de  Lane  afiro. 

i. 

O  mefmo  dia  ,  an no  de  1643.  foi  bautizado 
na  Capclla  Real  de  Lisboa  o  Infante  Dom  Af 
fonfo  ,  depois  Rey  VI.  do  nome  ;    Levou  o 
à  pia  Dom  Francifco  de  Mello,  Marquez  de 
Ferreira  ,   Mordomo  mor  da  Rainha :   Levou 

o  faleiro  o  Conde  de  Moníanto  ,  depois  primeiro  Mar- 
quez de  Cafcaes  :  O  prato ,  e  vela  (  na  qual  hiaõ  quatro 

Portuguezes  de  ouro  de  oíferta)o  Ccnde  de  Virriozo,  depois 

Marquez  de  Aguiar:  O  gomil,  o  Conde  de  Villa  Fran- 
ca:  A  vefte  cândida  o  Conde  de  Cantanhede:  A  fogaça, 

o  Conde    de  São  Lourenço ,  Regedor  da  Juftiça  :  Baoti- 
zou-o  Dom  Manoel  da  Cunha,  Bifpo  Capellaõ  mor  j  foi 
Padrinho  feu  irmaó  o  Príncipe  Dom  Theodoíío.  Ertava  a 
Capella  riquiílimamente  paramentada  ,  e  tudo  refpirava 
grandeza,  e  mageítade;  Na  meíma  tarde  ,  em  quecftavaõ 

bautizando  a  efte  ditoío  Principe  ,  eftavão   os  Caftelha- 
nos  na  Eftremadura  entregando  a  partidos  ao  Exercito  de 
Portugal  a  Villa  de  Valverde, 

11. 

NO*anno  de  1  J72.  fe  preparou  no  Rio  de  Lisboa  hu- 
ma  Armada,  das  mayores  ,  e  mais  poderofas  ,   qus 

até  entaõ  fe  haviaõ  vifto  em  Portugal:  Conftava  de  qua- 
renta 
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íenta  navios  de  alto  bordo  ,  e  para  clles  efhvaõ  alifta-^iâ  i^# 
dos  dez  mil  combatentes,  em  que  entrava  a  mais  la--  , 
fida  nobreza  do  Reyno,  e  foi  nomeado  General  o  Senhor 
Dom  Duarte,  Filho  do  Infante  Dom  Duarte,  e  da  Senho- 

ra Dona  Ilabel.  Enchco  efta  novidade  de  grandes  expec- 
taç-oens  toda  a  Europa, c  nunca  fe  pode  penetrar  certamen- 

te ,  a  que  fim  fe  dirigia  tamanha  preparação  ;  Huns  di- 
ziaõ  ,  que  com  aqaella  Armada  queria  Portugal  entrar  na 
liga  contra  o  Turco  ,  em  que  entaõ  trabalhava  com 
grande  fervor  o  Santo  Pontífice  Pio  V.  Outros  ,  que  fe 
deítinava  contra  os  Ugo notes  de  França,  a  favor  de  Hen- 

rique III.  entaõ  quafi  oprimido  delles  ,*  Mas  ,  foífe  qual 
foífe  o  intento  ,  tudo  desbaratou  em  poucas  horas  hum 
naõ  imaginado  accidente.  Levantou-fe  cefte  dia,  no  an- 
n.o  referido,  huma  taõ  furiofa  tempeftade,  que  fem  valer 
trabalho,  induftria,  ou  diligencia  ,  fe  vio  desfeito  em  bre- 

ve efpaço  aquelle  grande  poder  Naval  :  Humas  Nàos  fe 
faraó  ao  fundo, outras  deraõà  coita  ,  outras  ficarão  àçfm 

aparelhadas ,  e  inúteis :  Aflimi  joga  com  as  coufas  huma- 
nas no  Orbe  da  terra  a  Providencia  do  Alçiífimo. 

iii.  1 

NEÍle  dia  ,  anno  de  1704.  celebrou  o  Pontífice  Cle- 
mente XI.  com  grande  íolemnidade  a  Beatificação  da 

Rainha  Dona  Thereza  ,  e  da  Infanta  Dona  Sancha  ,  fi- 
lhas delRey  de  Portugal  Dom  Sancho  I.  e  da  Rainha 

Dona  Dulce.  O  mefmo  Pontífice  por  Bulia  de  14.  dcfte 
mez  de  Setembro  do  anno  de  1709.  concedeo  fe  rezaííe 

daquellas  Santas  Princezas  no  Bifpado  de  Coimbra,-  e  por 
outra  Bulia  expedida  cm  n.  de  Fevereiro  de  171  3.  man- 

dou fe  rezaííe  das  mefmas  Santas  com  o  rito  Semiduples 
em  todo  o  Reyno  de  Portugal ;  e  com  o  de  Duplex  ,  em  í?.  je 
toda  a  Ordem  de  Saõ  Bernardo.  Tà  diflemos  deftas  Santas  Marf°: *  17.de  Ju- 
em  outros  dias.  nho. 

IV. 

T  O  mefmo  dia,  cm  Domingo,  anno  de  1705',  com 
quafi  oitenta,  e  finco  de  idade ,   acabou  íantamen- 

G  ij  te 
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Dia  15.  te  a  carreira  mortal  ,  na  Cidade  de  Lisboa  ,  onde  naíce- 

e,  ra,  Dom  Frey  Jozé  de  Lancaftro,  irmaô  do  Cardeal  In* 

'djuiíidor  Geral ,  D.  Veriííimo  de  Lancaftro  ,  ambos  da  mais 
cfclarecida  Nobreza  de  Portugal ,  como  quartos  netos  dei- 
Rey  Dom  Joaõ  II.  e  filhos  de  Dom  Francifco  Luiz  de  Lan- 

caftro, Comendador  mòr  deAviz,  e  de  fua  mulher  Dona 

Fiíippade  Mendoça*  Foraó  irmãos,  naõ  menos  cjue  no  Tan- 
gue ,  nos  génios,  e  nas  virtudes  ,  e  em  hum  ,  e  outro, 

admirou  Portugal  o  mais  "generofo ,  o  mais  benigno  ,  e  o 
mais  benéfico   par  de  coraçoens  do  noílo  Século.   O  Car- 

M^^deal  de  Lancaftro  pertence  a  outro  dia  ;  Dom  Frey  Jo- 
zè  defprezando  defde  os  primeiros  annos  as  pompas ,    e 
vaidades  ,  a  que  o  podia  levar  ,  e  elevar  a  alteza  do  ftu 
nafeimento  ,  profeltou  o  habiro  da  Sagrada  Religião  dos 
Carmelitas  Defcalços  no  muito  religioío  Convento  dos  Re* 
médios  ,    onde  viveo    com  grande  exemplo  nove  annos  y 
e  fete  mezes,  atè  que  por  juftas  caufas  de  enfermidades, 
com  Breve  do  Pontífice   paífòu  para  os  Carmelitas    da 
Obfervanciaj   donde,  depois  de  viver  quafi  trinta,  e  dous 
annos,  e  fer  feu  Provincial,   e  Comiííario  Geral  ,   íahio 
para  Biípo  de  Miranda ,  depois  para  Leiria  ,   depois  para 
Inquiíidor  Geral  ,   Capellão  mor   delRey   Dom  Pedro  II. 
e  do  feu  Confelho  de  Eftado.   Neftas  dignidades  fe  por* 
toa  fempre  como  Religiofo  ;    Os  feus  veftidòs  eraõ  de 
la  ,  e  os  interiores    da  fua  peííoa  ,  e  os  que  lhe  acharão 

por  morte  eraõ  naõ  fó  velhos  ,  mas  remendados  ,•   Os  apo- 
zentos  do  feu  Palacio.em  nada  fe  diftinguiaõ  da  pobreza 
das  Cellas  da  mais   eftreira  Religião.    Comia  em  tinello 

com  liçaõ  eípiritual ,   tratos ,  e  coftumes  religiofos,  e  fem- 
pre com  hum  pobre,  a  quem  punha  á  maô  direita  ,  e  lhe 

fazia  \  c  miniftrava  os  pratos  ,  e  entaõ  com  mayor  ale- 
gria ,  quando  o  pobre  fe  acertava   fer  o  mais  afquerofo. 

Na  fua  meza  naõ  entravaõ  talheres,  nem  peças  algumas 
de  prata,  todas  eraõ  de  Lotaõ  ,  e  eftanho.   Nos  dias  de 
Noffa  Senhora  miniftrava  por  fuás  mãos  o  fuftento  a  do- 

ze mulheres ,   nos  dos  Apoftolos  a  doze  homens.    Repar- 
tia quantiofas  efmolas,  e  fingularmente  as  empregava  em 

peíToas;   nobres,  e  pobres  ,  e  a  muitas  de  hum  ,  e   outro 

fexo  deu  eftado  decente,  em  que  fazia  tam  largos  dilpen- 

dios , 
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dios ,  que  parecia  excediaõ  as  Tuas  rendas  aos  que  naô  re-^ra  *?• 
parava©  na  grande  moderação  ,c©m  que  fe  tratava,  aihtvo.,  de  , 
lempre  de  pompas  vans,  e  appararos  vaidoios.  A  penlao 
de  quatro  mil  cruzados  ,  que  tinha  no  Biípado  de  Lei- 

ria ,  là  fe  repartia  em  eímolas  ,•  O  ordenado  de  admi- 
niftrador  da  Igreja  de  NoíTa  Senhora  do  Cabo,  ou  lá  fi- 

cava j  ou  para  lá  tornava  com  augmento.  Em  Miranda 
eftabeieceo  hum  Coliegio  do  titulo  de  Saõ  Jozé  com 
renda  para  o  íuftento  de  doze  Collegiaes  ,  com  Reytor , 
VicoReytor,  e  Meftre  de  Latim.  Teve  íempre  reparti- 

das as  h«oras  do  dia ,  e  noite ,  com  atenção  a  naô  faltar 

a  alguma  das  obrigaçoens  do  cargo,  ou  da  pefloa.  A  to- 
da* fadsfazia  pontualmente,  e  lhe  reftava  tempo  [  como 

fuecede  a  quem  o  fabe  repartir  ]  para  exercicios  quotidia- 
nos de  oraçaõ  ,  que  fempre  tinha,  e  devoçoens,  que  re- 
zava com  a  íaa  familia.  Foi  amante  da  jultiça,  dos  vir- 

tuofos ,  dos  fabios  j  muito  prudente,  pio,  moderado  i  e 
em  tudo  hum  perfeito  retrato  de  feo  irroaõ  o  Cardeal  de 
Lancaftro  ,  que  he  o  feu  mayor  elogio  ,  como  diz  no 
Sermão  de  fuás  exéquias  o  Biípo  de  Angola ,  Dom  Frey 
Jozé  de  Oliveira.  Jaz  na  Capella  do  Noviciado  dos  Car- 

melitas Deícalços  do  Convento  dos  Remédios. 

DECI- 
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Dla14. 

Setcflib.'<*S>!<ÍS*"*S*'*SS><!5S*,',l5S>*Ê*'i,,3>"*SS**SS**Ss>'*SSj'<SS>*SS* DECIMO  QUARTO   DE  SETEMBRO. 
. 

í.  Milagre  de  No  ff  a  Senhora  da  Nazareth. 
II.  Naufrágio  lafitmojo  de  duas  Nãos  da  índia  na  barra  de 

Lisboa* 

III.  Parte  de  Portugal  para  t landes  a  Princeza  D.  Afaria: 
Memoráveis  acçoens  fuás  nefta  viagem. 

IV.  Funda  fe  o  Convento  de  Santa  Cruz  de  Lamego* 
V.  Nafce  o  Infante  Dom  Carlos. 

ip 

i. . a 

OM  Fuás  Roapinho  ,  celebrado  heroe  Por> 
tugucz ,  fahindo  nefte  dia  à  cnça  ,  aono  de 
1 1 8  2.  junco  à  cofta  do  mar ,  para  a  parte , 

onde  boje  fe  vé'íiruada  a  Viila  da  Pedernei- 
ra ,  fe  lhe  reprefentou  diante  hum  veado  de 

disforme  grandeza ,  que  o  fucceííb  moítrou  ,  que  era  De» 
monio  ;  Arremeçoulogo  o  cavallo  em  feu  alcance  ,  e  o 
foi  feguindo  a  rédea  folta  :  Era  o  dia  de  névoa  ,  e  naò  íe 

deixava  bem  ver  o  caminho  ■  Eis  que  fe  acha  de  repente 
na  ultima  ponta  de  hum  rochedo  de  altura  taõ  efpanto- 
la  ,  que  fe  defpenha  atè  o  mar  por  efpaço  de  duzentas 
braças :  Eftava  jà  o  cavallo  com  as  maõs  no  ar  ,  dando 

principio  a  fatal  ruina;  Nefte  tranze  (  que  até  conhdera- 
do  caufa  horror  )  invocou  Dom  Fuás  o  auxilio  da  Mây 
de  Deos ,  e  com  aíTombroía  maravilha  ficou  o  cavallo  íuí- 
penfo,  e  detidohum  breve  iftante,  e  dando  volta  ,  por 

impulfo  fuperior,fe  furtou  ao  precipício.  Vencrava-fe  al- 
li  em  jjobre  Ermida  huma  Im  gem  da  Senhora,  com  o 

Titulo  da  Nazareth  ,  que  EIRey  Dom  Rodrigo,  na  per- 
dição de  Hcfpanha  ,  acompanhado  de  hum  Santo  Monge, 

chamado  .Romano  ,  trouxerão  para  aquella  fofidaõ.  O 
devoto,  e  agradecido  Cavalleiro  lhe  mandou  logo  edificar 
mais  nobre  caía,  que  depois,  correndo  os  tempos  ,  veyo 
a  fer  hum  dos  mais  infignes  Santuários  da  Clinílandade. 

II. 
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Dia  14. 

II. 

de 

Setemb0 

NO  mefmo  dia  ,  anno  de  1606.  padecerão  laflimo- 
hlTimo  naufrágio  nas  penedias  ,  onde  cftá  fundada 

a  Fortaleza  de  Saõ  Giaõ  ,  duas  Nàos  da  índia  ,  dentro 

em  muito  breve  efpaço  ,  fem  delias  efeapar  confa  algu* 

ma.  Foi  muito  para  íentida  eira  perda,  naõ  fó  pelas  mui* 

tas  vidas ,  e  riquezas  ,  que  comeo  o  mar  ,  ic  naõ  tam- 
bém pela  deplorável  circonftancia  de  íe  perderem  depois 

de  taô  larga  navegação  ,  já  com  os  olhos  em  Lisboa. 

Pouco  depois  começarão  a  aparecer  aqucllas'  prayas  junca* 
das  de  corpos  mortos ,  que  renovarão  juítamtnte  a  dor, 
e  laílima  de  taõ  atroz  calamidade. 

iii. 
NO  mefmo  dia  ,  anno  de  ijój.  partio  de  Lisboa 

para  Brucellas  a  Princeza  Dona  Maria  ,  filha  dos 
Infantes  Dom  Duarte,  e  Dona  lfabcl ,  novamente 

defpofada  ,  com  o  famofo  Príncipe  Alexandre  Farnezio , 
filho  de  Octávio  Farnezio,  Duque  de  Parma,  e  de  Mar- 

garita de  Auílria,  filha  de  Carlos  V.  a  qual  entsõ  fe  acha- 
va governando  os  Eftados  de  Flandes.  Veyo  conduzir  a 

Princeza  em  huma  Armada,  não  menos  luzida,  que  po- 
derofa,  Pedro  Ernefto,  Conde  de  Mansfeld,  iníigne  Ca- 

pitão daquelles  tempos  ,  cora  fua  mulher  Maria  de  Me- 
moranci,  e  feu  filho  Carlos,  e  outras  muitas  peííoas  il- 
luftreí.  A  poucos  dias  de  navegação  lhe  fobieveyo  huma 

furiofa  tempeftade,  que  dividio,  e  poz  cm  grande  peri- 
go, todas  as  Nàos  ,  e  huma  começou  a  foçobrar  à  vifta 

da  Capitania.  Via  a  Princeza  aquelle  laftimofo  naufrá- 
gio ,  e  ouvia  as  vozes  dos  que  nelle  pereciaõ  ,  e  como 

era  de  animo  igualmente  generofo,  e  pio ,  diífe  ao  Con- 
de General  ,  que  difpuzeífe  o  foccorro  pofíivel  naquelle 

aperto  ,  porque  naõ  lhe  fofria  o  coração  ,  perderem-fe 
aos  feus  olhos  tantas  vidas.  Refpondeo  o  Conde ,  e  com 

elle  o  Piloto,  que  o  meyo  único  ,  que  naquelle  cafo  fe 
oíferecia  era  arribar  a  Capitania  fobre  o  navio ;  Mas  que efta 
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Diai4.efta  rezoloçaô  ,  ainda  que  piedofa  ,  era  íummamente  ar- 

'  e  ,  rifeada  :    Que  tomando-a,  quando  lutavão  com  mares  ta5 
groços  ,  feria  exporemTe  ao  meímo  riíco  ,  que  dezejavaõ 

evitar.   Que  íeria  temeridade  fem  defculpa  ,   meter  a  pef- 
foa   de  Sua  Alteza   na  menor  fombra  de  perigo  ,  quanto 
mais  em  hum  taõ  evidente.    Mas  a  Princeza  lhe  tornou: 

Que  em  todo  o  caio  haviaõ   de  focorrer   aos  naufragan- 
tes ,   porque  :   E/pero  ,   diífe  ,   na  infinita  bondade  de  Deos , 

que  por  ejie  aSo  de  pidade  os  hade  livrar  a  elles ,  e  nos  ha- 
cie  affijlir ,  e  defender  a  nós.  Foraô  dirás  eftas  palavras  com 
tanto  fervor  ,  e  efficacia  ,  que   naõ  deraõ  lugar    a  nova 
contradição,  e  arribando  a  Capitania  íobre    o  navio  lo- 

grou ditofamente  o  intento   de  falvar  aos  que  já  eftavaõ 
quaíi   comidos  das  ondas  ,    fem  perigar  mais  que  huma 

ío  pcííoa.   No  meímo  ponto  fe  foi  o  navio  a  pique, e  tam- 
bém no  mefmo  ponto  fe  tornou  a  tempeftade  em  bonan- 

ça.   Profegairaõ  a  jornada  fem  novo  contraíte  atè   o  Ca* 

nal   dé  Inglaterra  ,   e  por  força  de  ventos  contrários  to- 
marão hum    porto  da  mefma   Ilha.    Alli  aconfelharaõ  à 

Princeza  os  que  lhe  aíííftiaô  ,   que  devia  mandar  compri- 
mentar  a  Rainha  Ifabcl  ?  então  Reynante,   viílo  eftar  em 

terra  fua:  Ao  que  refpondeo:   Que  naõ  queria  género  al- 
gum de  trato  com  peífoa  infecta  de  hereíia,-   E  replican- 

do-lhe  ,  que  aquelia  urbanidade  corteza  ,    e  politica  não 
oííendia  a  Fé  :   refpondeo  jà  com  rofto  fevero  ;  Que  tal 

nao  faria  ,  porque  o  feu  dictame   era  para  a  fua  concien* 
cia  o  mais  feguro  ,    e  muito  mais  quando  fe  achava  em 

tempo,   e  terra  onde  as  fuás  acçoens  podiaõ  fervir  de  ex- 
emplo aos  Fieis,  e  de  confufaõ  aos  hereges.    Alguns  dias 

depois,  veyo  huma  fenhora  Ingleza  com  dous  filhos  me- 
ninos, ver  a  Capitania  ,  baxel,  que  por  fua  grandeza  con- 
vidava a  curioíídade  de  muitos,  e  a  Princeza  a  tratou  com 

grande  carinho,   não  fem  admiração    dos  circundantes, 
que  fabiaõ  o  quanto  fugia  de  tratar  com  peííoas  feparadas 
da  Igreja  ;   Mas  ceifou  a  admiração  quando  virão  ,  que 
lhe  pedia  os  dous  meninos  (  havendo  fabido  deila  ,  que 

tinha  outros  )   fegurando-lhe  os  íeus  augmentos    na  íua 
protecção;   Sendo  o  feu  intento  (como  depois  declarou) 

livrar  aqueíies  ionecentes,  que  nà  beleza  do  roíto ,  pare- ci ao 
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ciao  Anjos,  da  condenação  crema.  Naõ  lhosquiz  amãyD131^ 
dar,  mas  a  Providencia  divina  lhe  paeou  efte  fanto  dt-       e. 
zejo,  dando-lne  cm  dom  annos,  c  cm  dons  partos  luc- 
ctftivos  dons  filhos  Varoens ,  Rannncio  ,  c  Duarte.    Ain- 

da lhe  luccedeo   no  mefmo   porto  ,  outro  caio  memora* 
vcl  ,  que  parece   lhe  multiplicava  Deos   as  occafioens  de 

rcípiandeccrem  as  fuás  virtudes.   Ateou-fc  o  fogo  na  Ca- 
pitania ,  c  correo  taõ  arrebatado  ,   que  foi  preciío  fahir  a 

Piincvza  úâ  ÍQ3  camera  a  toda   a  preíía  \    Mas  lembran- 
dolhc ,   qae  deixava  nella  [  naõ  as  fuás  joyas ,   de  que  naõ 
fazia  caio  ]  fe  naõ  huma  bolça  de  relíquias  ,   voltou  intré- 

pida a  bnlca-las  ,   e  a  falvou  com  grande  perigo.   Apagou- 
fe  o  togo  ,  mas  nunca    fe  apagará    a  memoria  de  acçaõ 
taõ  illuttre.    Foi  recebida  cm  Bruccilas  com  extraordiná- 

rias demonítraçoens  de  alegria,   e  grandeza,   continuan- 
do fe  as  féftas  por  muitos  diss  ,  e  rcno.var,do-íe  a  memo- 
ria das  que  naquelies  Paizes,  íe  fizeraò  cento  e  trinta  e  íeis 

annos  antes  ,   em  obfequio   de  outra  Infante  Portugueza. 

IV. 

NO  mefmo  dia,  dedicado  à  Exahaçaõ  da  Cf  a? ,  no 

anno  de  159o.   teve  principio  a  fundação  doCon- 

vento  de  Santa  Cruz  dosConegos  Seculares  da  Con- 
gregação de  Saõ  Joaõ  Evangeliíla  da  Cidade  de  Lamego. 

Sahio  da  Sè  o  Biipo  Dom  António  Telles  ,   veftido   em 
Pontifical,   acompanhado  doCabbido,    do   Clero  ,   c  de 

grande  concurlo   de  nobreza  ,  e  povo  j    c  chegando    ao 
fitio  da  fundação  ,  no  lugir  deíliaado  para  o  Altar  mor 

da  Igreja,  onde  tilava  arvorada  huma  Cruz,  benzeo  qua- 
tro pedras  de  dous  palmos  em  quadro  :  a  primeira  de  cor 

vermelha  ,    à   íemefhança  de  rubim  ,   que   em   nome   da 

Sacratiífima  Cruz  de  Chriílo  ,  rubricada   com  o  íeu  lan- 
gue ,  lançou  na  parte  do  Evangelho  o  Doutor  Lourenço 

Mouraõ  ,  natural  da  mefma  Cidade  ,   Dezembargadcr  do 

Paço  »   Comiííario  Geral   da  Cruzada  ,   e  principal  dota- 
dor  da  nova  fundação:  a  fegunda  pedra  ,  que  cr* .  bran- 

ca ,   lançou  na  parte  da  Epiftola  ,    em  neme  da  punífima 

Virgem  Maria  Noíla  Senhora  o  Padre  Migcti  do  JEipirito 

,  •       .  H  Santo ^ 



5»  ANNO  HISTÓRICO 
Dia  14.  Santo ,  Gerai  dos  Cónegos  Seculares :  a  terceira  de  cor  ? er- 
<,  ,  de,  à  femelhança  de  cfrncralda  ,  lançou  o  Dcaõ  da  Sé  na 

parte  direita  do  arco  da  mcfma  Capelia  ,  cm  nome  do 

Erangelifta  ,  protector  da  mefma  Congregação  ,  compa- 
rado na  Efcritura  àquelia  pedra  preciofa  :  na  parte  ef» 

querda  lançou  o  Cónego  Secretario  da  Congregação  a 
quarta  pedra  de  cor  azul ,  á  fcmelhança  de  iafira ,  cm  no- 

me do  Patriarcha  Saõ  Lourenço  Juíliniano.  Brnzeo  oBif- 
po  todo  o  íitio  demarcado  para  o  novo  Templo ,  c  tudo 
íc  fez  com  grande  aplauzo,  e  alegria  da  Cidade. 

v. 
NOmefmodia  ,  anno  de  10*07.  naceo  em  Madrid  o 

Infante  Dom  Carlos  ,  filho  delRey  Dom  Filippe  II. 

de  Portugal,  e  III.  de  G»írclla ,  e  da  Rainha  Dona  Mar- 
garida de  Auftria.  Morrco  a  13.  de  Jplho  de  1631. 

*§$►<£§<►  «SS»  «6S»  *SS>  «§S>  J  í-  !*£9*  «£>  «§§►  «S>  c£9»  «63»  «8  §<* 

DECIMO  QUINTO    DE  SETEMBRO. 

I.  Trasladação  de  S ao  Vicente  M. 
II.  Eleição  de  FaÕ  Damazo  Papa. 
III.  Padre  Joaõ  Ferreira* 
IV.  Bauúfmo  do  Príncipe  Dom  Joaõ  ,  yf/£e>  primogénito  do* 

Reys  Dom  Pedro  II,  e  Dona  Marta  Sofia. 
V.  Levanta  EIRey  de  Cajltlla  o  a  tio  ,  que  poz  febre  a  Ci- 

dade de  Tavira, 

1. 

ESTE  dia  fe  *io  a  Mertopoli  da  Monarquia 
Portugueza  ditofamente  enriquecida  com  hum 
thezouro  de  mais  alto  preço  ?  que  quanrpt 
(correndo  os  tempos  )  tributou  o  Indo  ao 
Tejo.  Entrou  neftc  dia  pela  barra  de  Lisboa 

em  huma  fó  Náo  huma  riquiflima  frota  ,  porque  trszia 
aquella  fò  Nâo  (  que  Lisboa  entaò  tomon  por  Arma* )  o 

fagra- 
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fagrado  cadáver  do  invi&iílimo  ,  c  gloricíiflimo  MarurD,aIÇ^ 
São  Vicente,  foi  achado,  e  conduzido  no  annode  1173.  s  ̂b 
a  diligencias  do  primeiro  Rey  de  Portugal  ,  e  collocado 
na  Capelia  mor  da  Cathedral  de  Lisboa  cm  mageftofo 
tumulo;  A  mefma  Cidade  com  difcreta,  c  venturota  elei- 

ção oelegeo,  c  experimentou  fempre  fin  guiar  advogado, 
e  bencficentiííímo  Protector, 

s 
11. 

Aô  Damazo,  Portuguez,  natural  deGnimaraens,  por 
fuás  grandes  letras,  exccllentcs  virtudes,  e  altos  mere- 

cimentos foi  nefte  dia  ,  anno  de  367.  elevado  á  íupre* 
ma  dignidade  da  Igreja  Cathoiica. 

III. 

O  Padre  João  Ferreira,  Reytor  da  Igreja  de  Alvaraeos, 
termo  da  Villa  de  Barcellos  ,  faleceo  ncfte  dia  da 

anno  de  1735:.  com  cento,  c  onze  annos  de  idade,  ha« 
vendo  (o  dons  mezes ,  que  deixava  de  dizer  ̂ Miíía. 

IV. 

NO  mefmo  dia  ,  anno  de  16*8  8.  em  fegunda  feira, 
por  fe  achar  em  perigo  devida  o  Príncipe,  filho  pri- 

mogénito dos  Reys  de  Portugal ,  Dom  Pedro  II.  e  Dona 

Maria  Sofia  lfab-1  de  Neoburg ,  foi  bautizado  particnlarmen- 
tc  pelo  Arcebifpo  de  Lisboa,  Luiz  de  Soufa ,  Capellaõ  mòr, 
com  os  nomes  de  Joaõ  Francifco  Xavier  Jozè  António, 

O  Cardeal  Dom  Veriílímo  de  Lancaftro  aífiftio  com  a  proi 
curaçaõ ,  que  teve  do  Padrinho ,  o  Conde  Palatino  do  Rhim; 
avò  do  mefmo  Príncipe  ;  Foi  Madrinha  a  Infante  Dona 
iíabel  Luila  Jozefa  ,  fu.a  meya  irmã,  eftando  prezentes  os 
OíHciaes  da  Cafa  Real. 

H  i  j  V. 
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O  anno  de  1 3  37.  vcyo  EIRey  Dom  ArTonfo  Xí.  de 
Caftella  com  maõ  armada  íobre  a  Cidade  de  Tavira 

dó  Algarve,  c  podo  feu  arrayal  para  a  combater  ,  nefte 
dia  de  manha  ,  em  Sábado,  olhando  acaío  para  o  telha- 

do da  Igreja  de  Santa  Maria,  vio  nelle  a  fete  Cavalleiros 
de  grande  cftatura,  vcftidos  de  branco,  com  Cruzes  de 
Santiago  nos  peitos,  brandindo  as  lanças ;  Perguntou  EU 
Rey  aos  fens,  que  lhe  alTiftião,  ie  viaõ  aquelles  Cavallei- 

ros? e  como  lhe  refpondeííem  ,  que  naõ  ,•  mandou  cha- 
mar ao  Guardião  de  Saõ  Francifco $  Outros  dizem  >  que 

a  hum  velho  Ermitão  de  boa  vida ;  para  que  íhc  inrerpre- 
traííe  aquclla  vifaõ,  como  fez  deftemodo:  Senhor ,  aquel- 
le  telhado  he  da  Igreja  de  Santa  Marta  ,  onde  for  ao  fepulta- 

dot  os  fete  Mártires* ,  que  ajudarão  a  conqutfiar  ,  e  tirar  do 
poder  dos  Mouros  efta  Cidade  ,  morrendo  pela  te  de  JESU 
Chrifto ,  como  esforçadas  Cavalleiros ,  e  verdadeiros  ChrtjiaÕs, 

qutçà  ferao  elles ,  que  virào  agora  a  defende-la,  Vendo  o 
prudente  Rey  tam  grande  maravilha,  levantou  o  leu  ar- 

rayal ,  e  voltou  para  Caftella  dizendo :  Que  elle  naõ  pele- 
java cem  os  Santos  do  Ceo ,  mas  com  os  homens  da  terra. 

Divulgado  o  fucceíío,  renderão  os  Tavirenfei  as  devídai 
graças  a  Deos  ,    e  aos  Santos  Mártires  ;    e  ficarão  eftes 

11.de  ju-dalli  em  diante  mais  conhecidos  ,  e  venerados*    Falíamos 
nho.       dellcs  cm  outra  parte. 

- 

DECÍ- 
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DECIMO  SEXTO    DE    SETEMBRO. 

I.  Saõ  Vtftor ,  */ê«í  companheiros  Alexandre  f  e  Muciano 
MM. 

II.  /><?>»  Affonfo  Noguetra  ,  £0*»  dos  principaes  fundadores 
da  Congregação  do  Evangelijla  em  Portugal. 

III.  A  Infante  Dona  lfabel>  mulher  do  Infante  D.  Duarte \ 

IV.  Morre  o  Infante  Dom  Affonfo ,  filho  delRey  Dom  Ft* 
Itppe  Ií.  de  Portugal. 

V.  Defiroe  hum  rayo  a  Prafa  de  Campo  mayort 
I. 

AM  Vi&or  (  nome  feíice  em  Braga  )  era 
Arcebiípo  da  mefma  Cidade  pelos  annos.  em 
que  os  Mouros  conquiftaraõ  Hefpanha;  Foi 
prezo  em  ódio  da  Fé  ,  e  atormentado  cru- 

elmente j  Mai,  corno  até  no  nome  levava  a 
fegurança  da  vitoria  ,  a  coníeguio  lufidiílima  nefte  dia. 

Lograrão  a  mefma  fortuna  fcus  companheiros ,  e  compa- 
triotas Alexandre  ,  e  Muciano  j  De  todos  fe  lembra  ,  c 

preza  muito  aquella  nobiliílíma,  e  Primacial  Cathedral. 

11. 

DOm  Affonfo  Nogueira  ,  Gavallciro  nobiliííimo  cm 
langue,  foi  bum  dos  grandes  homens  ,  que  vio, 

e  admirou  Portugal  no  tempo  dos  Reys  Dom  João  I, 
Dom  Duarte,  e  Dom  Affonfo  V.  dos  quaes  confeguio  pu- 

blicas, e  merecidas  eftimaçoens,  e  mercês  (ingulariííimas 

por  fuás  grandes  letras,  e  virtudes.  Foi  Bifpo  de  Coim- 
bra ,  depois  Arcebifpo  de  Lisboa  ,  do  Coníelho  do  Efta- 

•do,  e  duas  vezes  Embaxador  a  Caftella  j  Mas  o  feu  roayor 
credito  coníiítío  em  fer  hum  dos  primeiros  Fundadores 
da  efclarecida  Congregação  de  Saõ  Joa5  Evangelifta  em 
Portugal.    Coroado  de  excellentes  obras  ,    e  de  heróicas 

ac- 
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Dia,  16.  acçoens  cm  feiviço  de  Dcos ,  do  Rey ,  e  da  fua  Congrc 

s  de  b  8aÇa° »  palíou  neftc  dia  a  melhor  vida  anno  de  1467. 
III. 

A Senhora  Dona  Ifabcl ,  filha  de  Dom  Jayme  IV.  Du- 
que de  Bar  gane;  a  ,  e  de  lua  primeira  mulher  a  Du- 

queza  ,  Dona  Leonor  de  Mcndoça  ,  cazon  com  o  Infante 
Dom  Duarte,  Duque  de  Guimaraens ,  filho  delRey  Dom 
Manoel,  e  de  íua  fegunda  mulher  a  Rainha  Dona  Ma- 

ria. Foi  Princeza  muito  fermofa ,  difercta,  pia,  c  devo- 
ca.  Dos  livros,  que  lia,  e  Sermoens  que  ouvia  ,  efereveo 
da  íua  maõ  dous  tomos  com  excellentes  notas ,  c  refle- 
xoens ,  era  que  fe  conhece  o  juizo  ,  e  virtude  ,  de  que 

de  era  dotada.  Teve  a  defeendencia  que  dizemos  em  outra 
Dmubro.  parte.  Morreo  cm  Villa  Viçofa,  nefte  dia,  anno  de  1576. 

Jaz  no  Coro  das  Religiofas  das  Chagas  da  raefma  Villa. 

IV. 

NEfte  dia,  anno  de  161 2.  morreo  menino  o  Infan- 
te Dom  A ffonfo  Maurício ,  filho  delRey  Fiíippell. 

de  Portugal ,  c  III.  deCaftella,  e  da  Rainha  Dona  Mar* 
garida  de  Auítria. 

v. NA  Villa »  e  Praça  de  Campo  mayor  ,  pelas  três  pa» 
ra  as  quatro  horas  da  menhã  deite  dia  ,  anno  de 
173 1.  cahio  hum  rayo  ,  e  íe  ouvio  o  horroroío 

eftrondo,  que  fez  na  rorre  grande  do  Caftello  ,  aonde  ci- 
tava o  armazém  da  pólvora ,  cm  que  havia  finco  mil ,  íete 

centas,  e  quarenta  ctres  arrobas,  e  feia  arraies,  com  quantida- 
de de  granadas,  e  bombas  atacadas,  e  foi  tal  a  violência,  com 

que  arrebentou  ,  que  levou  comfigo  até  os  próprios  ali- 
cerces ,  abalando  tanto  as  quatro  torres  mais  pequenas, 

que  fó  huma  ficou  em  pé  ,  ainda  que  também  arruinada 
de  huma  parte,  onde  no  lugar  illczo  ,  íe  ficarão  confer- 
vando  íincoenta  barris  de  pólvora  ,  que  íe  arderão  ,   não 

fica- 
* 
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ficara  cin  pé  nenhuma  cafa  daquclla  povoação.  Foi  gran-^".  \xX 
de,  c  muito  lamentável    o  cftrago  ,   que  caufon   a4ue^e5euemb. 
incêndio  ,   porque  a  torre  grande  desfazendo-fe  toda  nos 
ares  cm  pedaços  ,  cahiraó  cftes  (obre  as  caías  dos  mora- 

dores ,  e   as  abaterão  ,  c  arruinarão  ,  ficando    fcpultados 

nas  Tuas  ruínas  os  habitantes ,  alguns    dos  quaes  fe  acha- 
rão a  nda  vivos  no  dia  ftguiote  ,    porque  tiveraô  a  fortu- 

na de  ficarem  nos  vão* ,  que  formarão  os  telhados.   Arrui- 

nou íe  totalmente  o  Convento  ,  e  Hnfpíta!   d-  Saô  Joaõ 
de  Deos ,  onde  fe  achou  morro  hum  Religiofo  Sacerdo- 

te de  vida  exemplar.      Teve  grande  ruina  o  Convento  de 
Saõ  Francifco  ,  onde   morrerão  três  Padres  ,   que  eftavaò 
orando  no  Coro  ,   e  todot  de  boa  opinião  ,  e  os  imis  do 

mefmo    Convento  ficarão    feridos.   Levou  o  Frontifpicio 
da  Igreja  Matriz  j  Também    fe  arruinou    o  Hofpital    da 
Miícncordia.   Ficarão  totalmente  demolidas  oito  centas  e 

vinte    e  três    propriedades    de  cafas.     Acharão  fe  mortas 

mais  de  duzentas  peííoas,-  ficarão  feridas  trezentas  e  duas, 

naõ  entrando  nefte  numero  as  que  poderão  hir  curar-fe, 
e  procurar  remédio  na?  terras  circumviíinhas  ,  como  fo- 

rao  mais    de  duas  mil  peífoas.    Dos  feridos  ,  alguns  fica- 
rão aieijados ,  outros  fem  braços ,  outros  fem  pernas ,  e 

todos  pobres.   O  Cabbido  de  Elvas  mandou  logo  doas  Co* 
negos  àquelía  Viila  com  cem  moedas  de  ouro  ,  e  quantidade 

de  medicamentos  para  cura  dos  feridos  ,  c  de  coufas  comef- 
tiveis  para  a  fubiiftencia  dos  pobres.    O  Guardião   dos  Ca- 

puchos   do  Convento  de  Elvas  acocho    com  os  feus  Reli- 
giofos  para   confeíTar  os  muribundos  ,   e  aííiilir  aos  doen- 

tes.    Os  Religioíos    de  Saõ  Domingos  da  meíma  Cidade 
concorrerão  com  a  efmolla  de  fere  centos  c  quarenta  paens, 
doze  carneiros,  e  huma  carga  de  vinho,   e  os  Padres  da 
Companhia  de  JESUS  da  mcfma  Cidade  com  duas  cargas 

de  azeite  ,   e  algum   dinheiro.    A  Villa    de  Albuquerque 

mandou  hum  dos  feus  Regedores  a  cíferecer  aquella  Vii- 
la, e  o  feo  termo  ás  pefloas  ,   que  alli  quizelfcm  hir  vi- 

ver.  O  Conde  de  Alva,  Governador  das  Armas  daquella 
Província,  logo  que  teve  aquella  noticia  em  Vííla  Viçofa, 
partio  para  Campo  mayor  a  ver  ,  e  remediar  aqoelle  cftrago, 

como  fez ,    com  gente  ,  e  com  grande  numero   de  moe- das 
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Dia  i6\das  de  ouro  para  íc  repartirem  pelos  pobres  por  conta  de 

<*e  £aa  Mageftade.  Ao  mefrao.  Conde  Go?ernador  eícreveo 
etem  .Q  çâplia5  General  de  Badajoz  orTerccendo-lhe  o*  arma- 

zéns daquella  Praça  ,  c  tudo  o  que  eftivefTe  na  fua  ju- 
rifdiçaõ.  EIRcy  noíío  Senhor  havendo  recebido  aqutlla 
noticia  ,  nfando  da  fua  innata  piedade,  mandou  logo  pal- 

iar àquella  Villa  Cirurgioens  com  muitos  rerredios  para 
affiftirem  aos  enfermos  ,  c  expedio  ordens  ,  para  que  a 
Provinci*  afliftiíTe  com  toda  a  providencia  ,  que  reque- 
reííe  a  neceííidade  daquelle  povo  ,•  mandando  ao  meimo 
tempo  renovar  a  fua  Fortaleza. 

DECIMO  SÉTIMO  DE  SETEMBRO. 

I.  Os  Santos  Sócrates,  e  EftevaÕ  MM, 

II.  Defendc-fe  valerofamente  a  hortakza  de  Ormuz. 

III.  Elege- fe  Gram  Meflre  de  Malta ,  Luiz  Mendes  deVaf- 
concetlos, 

IV.  Dom  BaziYto  de  Santa  Maria, 

V.  Morre  EIRey  Dom  hlippe  /.   àe  Portugal ,  e  II.  de 
Cajlella. 

VI.  Morre  o  Prtnàpe  Dom  Joaõ ,   Primogénito  dos  Reys  D. 
Pedro  II.  e  Dona  Maria  Sofia  IfabeL 

i. 
M  Britonia  ,  Cidade  da  antiga  Luficania  ,.  pade- 
ci ceraõ    nefte    dia  cruelifíimos  tormentos  ,  e  con- 
feguirao  à  celeftial  palma  do  martírio  ,  imperan- 

do Trajano,  os  Santos  Sócrates ,  e  Eftevaõ, 

ii. 

^1  A5  fofria  a  foberba  Othomana  ,  que  o*  Portugueses 
\  dominaíTem  com  taõ  abloluto  império    nos  confins 

do  ícu  2  fendo  fenhores  da  Fortaleza  de  Ormuz  ,  fituada 

na*  viílnhaaças  da  caía  de  Meca»  que  entre  aquelles  bár- 
baros 
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baros  he  o  lagar  da  faa  primeira  >  e  mayor  veneração  -3  Dia  17; 
Veyo,  pois  ,  no  anno  de  1552.  fobre  a  mefma  Fortale-  de 

za  hum  Baxà  chamado  Pirbec  ,  que  o  Gram  Turco  no-  ctem  * 
meou  paia  cita  facção  ,  pelo  grande  nome  ,  que  cioha 
de  aftuto  ,  e  valeroíb  :  Trazia  huma  Armada  de  vinte  e 
finco  Galéz  Reaes  ,  e  grande  numero  de  oucras  velas  de 
porte  diferente  ,  e  quinze  mil  homens  de  guerra  ,  com 
todo  o  apparato  ,  que  fe  dezeja  em  femelhantes  cafos ; 
Trazia  para  bater  os  muros  grande  numero  de  canhoens, 
que  defpcdiaõ  bailas  de  grandeza  disforme  ,  das  quaeg 
ainda  hoje  fc  conferva  huma  no  iníigne  Mofteiro  de  Odi- 
vellas  ,  na  Capella  Collateral  de  Saõ  Pedro,  que  alli  man- 

dou pòr  para  memoria  Dom  Álvaro  de  Noronha,  Capi- 
tão, que  então  era  da  mefma  Fortaleza ;  Combaterão-na 

os  Turcos  com  inceífante  expugnaçaõ  no  efpaço  de  vin- 
te dias ;  Mas  vendo  Pirbec,  que  era  muito  mayor,  que 

a  fua  porfia  ,  a  noífa  conftancia ,  fe  retirou  nefte  dia  no 
anno  ieferido,  com  grande  perda  de  gente,  e  mayor  de 
reputação. 

iii. 

NEfte  dia,  anno  de  1611.  foi  eleito  Gram  Mefrre  de 
Malta  o  famofo  Luiz  Mendes  de  Vafconceilos  ,   o 

terceiro  Portuguez  ,  e  o  Quinquageííimo  quarto  daquella7.deMar- 

Rdigiaõ.  Já  diífemos  delle  em  outro  dia.  ço# 

IV. 

DOm  Baíilio  de  Santa  Maria  ,  natural  da  Villa  dos 

Arcos  de  Valdevez  §  Cónego  Regular  da  Congre- 
gação de  Santa  Cruz  de  Coimbra  foi  bom  Thcologo  ,  e 

iníigne  Pregador  do  íeu  tempo  ,  como  ainda  fe  vc  d« 
dous  Sermoens  íeus  impreífos ,  e  pregados  em  Coimbra, 
hum  no  Preftito  t  que  faz  a  Univeríidade  ao  Nacimento 
de  íeu  Inftituidor  EIRey  Dom  João  III.  Outro  na  Procif» 

Ía5,quc  faz  aquella  Cidade  em  dia  de  Saõ  Sebaftião.  Fa- 
lcceo  nefte  dia,  anno  de  168  j. 

1  v. 
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Pia  17.  . 
de  V. 

Setemb.  - 

NO  mefmo  dia  ,  anno  de  1598.   morreo  no  injigne 
Morteiro  de  Saõ  Lourenço  do  Efcunal  EiRcy  Dom 

Filippc  II.  com  fetenta  ,  e  hum  annos  de  idade ,   de- 

zoito depois  de  ter  nfurpado  a  Coroa  de  Portugal ,  e  qua- 
renta,  e  trez  de  Rey  de  Hefpanha.  Foi  o  primeiro,  que 

a  dominou  toda,  depois,  que  a   perderão  05  Godos  ,  e 

pretendeo  dominar  toda  Enropa  ,  mais  com  as  negocea- 
çoens  ,  que  com  as  armas.    Logrou  o  titulo  de  Prudente  ; 
porque  à  politica  viciofa  dos  Príncipes  também  fe  chama 

prudência.   Se  para  a  confervsção  do  feu  Império  era  ne- 
ceiTario  cortar   por  muitas  vidas  ,  a  nenhuma  perdoava , 

ainda  que  as  culpas  não   foíTem  muito  manifcftas  ,    e  os 
delinquentes  lhef  íTem  muito  chegados  cm  fangue.   Com 

pret.xto  da  Religião  introduzio  em  França    a  guerra  ci- 
vil ;    com  induílrias  ,   promeíías  ,   e  exércitos  ie  fez  Se- 

nhor do  Reyno  de  Portugal  j   e  para  íegurar  o  domínio 
do  mefmo  Reyno,  mandou  entregar  Arzilla   a  EIRey  de 

Marrocos ,    por  evitar  o  empreílimo  ,   que  erre  queria  fa- 
zer   ao  Senhor  Dom  António  de  duzentos  mil   cruzados. 

Com  tudo,  foi  Monarcha  vigilante »   e  cuidadoío.   Tinha 
contadas  ,   e  diftribuidas  as  horas   para   os  idefpachos  ,  e 
fobre  elles  eícrevia  muito  da  íua  letra.   Conhecia  os  Vaí- 

faílos ,   premiava  os  beneméritos  5  ouvia  a  todos  ,   e  à  to- 

dos reípondia  ,   nao  com  generalidade  ,   fenaõ  com  reío- 
luçaó  ás  pretençoens  ,  de  que  moílrava  ter  inteira  noticia. 

Sendo-lhe  coníultado  para  hum  bom  lugar    ceito  Caval- 
leiro ,  dilatava  o  defpacho  ,  porque  fabia  ,  que  era  jogador. 
Mas  vendo,  que  oapertavaõ  os  muitos  amigos,  que  tinha 

de  dentro,   póz  á  margem  da  confwlta:    Ghmndo  naõ  jogue. 
Confultaraõ-lhe  muitas  vezes  huma  pevToa  grave  para  cer- 

ta dignidade  Eccleííaftica  :   porém  naõ  acabava  de  a  pro- 
ver, naõ  obftante  hir  confultado  em  primeiro  lugar.   Até 

que  o  puzeraõ  fó  ,  informando   fer  fogeito    ca^az  ,   e  de 
muita  prndencia.    Sabia   EIRey  ?   que  o  tal  fogeito  tinha 
converfaçaõ   com  huma  Dona  Prudência:   1  ornou  a  pen- 

na  ,   e  poz  á  margem  ;   Pr  oponha- fe  outro  ,   que  já  tenho 

mu- 
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noticia  da  fua  Prudência,    A  outro  conlultado  para  Bifpo,  Dia  17. de 

Setemb. 
poz  â  margem  :    Se  o  fazemos  Bifpo  ,  qual  de  fem  filhos 
erdará  o  Bifpado?  Em  Toledo  lhe  prezentou  hum  memo- 

rial cerca  mulher  illuftre ,  queixando-fe ,  que  a  deflorara 
hum  Capitular,  e  a  não  remedeava.  Informado  da  verda- 

de ,  mandgu,  que  á  couta  do  Cónego,  a  dotaíTem  logo 
para  hum  Mofteiro.  E  fendo-lhe  aquelle  fogeito  em  outro 
tempo  cpníultado  para  Bifpo  ,  diííe  :  Melhor  he  para  pay. 
Bufcando  fe  hum  bom  artífice  para  certa  obra  do  Eícu- 
rial ,  lhe  diííe  huma  peíloa  ,  cjue  tinha  hum  filho  muy 
perito  naquella  arte  ,  porém,  que  eftava  auzente  por 
huma  refiítencia  à  Juftiça.  Tinha  EIRey  gofto  na  obra, 
e  neceííitava  do  fogeito  j  Porém  voltando  os  olhos  feve- 
ros ,  refpondeo  :  Guardai  voffo  filho  ,  naô  vo-lo  enforquem. 
Dom  Diogo  Fernandes  de  Cabrera,  Conde  deChinchon, 
hum  dos  mais  favorecidos  deite  Rcy  ,  e  do  feu  Coníelho 

de  Eftado,  pedio-lhe  para  cazar  huma  filha ,  alguma  das 
Mordomias  da  fua  Real  Caza  ,  ou  do  Principe  ,  porque 
com  ifto  acharia  marido  competente.  Refpondeo-lbe : 
Os  Ofícios  da  minha  Cafa  naõ  Je  infiituiraõ  para  os  dar 

em  cazamento:  Caze-fe,  que  fe  o  merecer  o  marido ,  terei 
cuidado  de  o  honrar,  Huma  vez  ouvindo  Milfa  ,  vio,  que 

dous  íenhores  converfavaõ.  Diflimuloo  por  então  ••  mas 
ao  recolher-fe,  diííe-lhes  com  rofto  fevero ,  e  modo  re- 

foluto  •  Vós  outros  naõ  appareçais  mais  na  minha  prezença, 
Taõ  penetrante  foi  o  íufto  ,  e  terror  deita  reprehenfaõ  , 

que  hum  delles  fe  mirrou  detrifteza  ,  e  o  outro  ficou  fem- 
pre  como  atónito.  As  palavras  dos  Reys  tem  natureza 
derayo,  que  ou  matao ,  ou  aííombraõ.  Careceo  dofen- 
tido  do  olfato,  e  coftumava  dizer  ,  que  o  naõ  offendia, 
porque  defeftimava  as  dilicias.  Foi  inimigo  de  validos» 
Eftando  para  morrer,  lhe  diííe  Dom  Chriílovaõ  de  Mou- 

ra ,  que  tiveííe  a  confolação  de  que  deixava  hum  filho 

muito  capaz  do  Império  ;  refpondeo  :  Ay  Dom  Chrifto- 
vao  temo,  que  o  hao  de  governar.  Foi  filho  do  Empcrador 
Carlos  V.  e  da  Empcratriz  Dona  Ifabel ,  filha  dos  Reys 
de  Portugal  Dora  Manoel  ,  c  Dona  Maria  ,  fua  fegunda 

mulher.  Cazou  quatro  vezes:  A  primeira  com  Dona  Ma- 
ria, filha  delRey  Dom  Joaõ  111,  de  Portugal,  e  da  Rai- 

1  ij  nha 
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Dia  i7.nha  DonaGatharina,  de  quem  teve  o  Príncipe  Dom  Car- 
~  ..  los  >  clue  morreo  prezo  em  hum  quarto  de  Palácio  :  a  fe- 

'gunda, com  Maria,  Rainha  de  Inglaterra  ,  filha  de  Hen- 
rique VIII.  de  quem  naõ  teve  fucceííaõ  :  a  terceira,  com 

lfabd ,  filha  de  Henrique  II.  Rey  de  França  ,  de  quem  teve 
Dona  Ifabel  i  Condeça  de  Flandes,  mulher  do  Archidu- 

que  Alberto,  e  Dona  Catharina,  mulher  de  Carlos  Ma* 
noel  j  Duque  de  Saboya:  a  quarta  com  Anna  ,  filha  do 
Emperador  Maximiliano,  de  quem  teve  Dom  Fernando, 
e  Dom  Carlos  Lourenço,  que  morrerão  meninos,  Dom 

Diogo  ,  que  morreo  jurado  Príncipe  de  Portugal  ,  Do- 
na Maria  ,  que  morreo  menina  ,  e  Dora  Filippe  ,  que 

fuecedeo  na  Coroa  de  Portugal  ,  c  nas  dos  outros  Rey- 
nos  de  Hefpanha. 

N 
VI. 

Efte  dia,  em  fefta  feira  ,  anno  de  1688.  eícolhen 

Deos,  e  levou  para  d  a  peííoa  do  Príncipe  Dora 
Joaô ,  filho  primogénito  dos  Sereniflimos  Reys  de 

Portugal  Dom  Pedro  II.  e  Dona  Maria  Sofia  Ifabel  deNeo- 
burg ,  as  primícias  da  Real  defeendencia  dos  mefmos  Reys; 
e  ambas  as  Mageftadea ,  pela  obfequiofa  reíignaçaõ  ,  com 
que  levarão  efte  golpe  da  maõ  Divina  ,  merecerão  da 
roeíraa  novos,  e  generofos  frutos,  com  que  fe  vé  enrique- 

cida a  Cafa  Real  Portugueza.  Foi  fepultado  no  Mofteiro 
de  Saò  Vicente  de  fora. 

DECI- 



ii#^ 
s^gOfl fcv^l flll  /  w ̂  -tvC *  l 

ff!  »*'   ̂  

ÉKni' 

DIÁRIO  PORTUGUEZ.  59 Dia  iS. 

Setemb. 

DECIMO  OITAVO  DE  SETEMBRO. 

I.  0  Infante  Dom  Fernando  ,  filho  delRey  Dom  Duarte. 
II.  Nace  a  Infanta  Dona  Leonor ,  Emperatrtz  de  Alemanha. 
III.  Nace  a  Infanta  Dona  Joanna ,  filha  dosReys  Domjoaô 

IV.  e  Dona  Luiza, 

IV.  He  creado  Cardeal  o  Senhor  Dom  Jayme. 

1 

INFANTE  Dom  Fernando ,  filho  dos  Reys 
Dom  Duarte,  e  Dona  Leonor,  jurado  Prín- 

cipe fueceífor  do  Reyno  ,  quando  feu  irmão 
EIRcy  Dom  AíFonfo  V.  foi  coroado  em  Tho- 
mar  no  anno  de  1438.  íuecedeo  afeus  tios  os 

Infantes  Dom  Fernando,  e  Dom  Henrique,  nos  Ducados 
de  Vizeu  ,  e  de  Beja  ,  e  nos  mais  Eftados  ,  e  Senhorios 
que  tiveraõ  ,  e  em  outros  >  de  que  EIRey  feu  irmaõ  lhe 
fez  mercê  j  Foi  Condeftavel  de  Portugal  $  Fronteiro  mor 
da  Província  de  Alemtejo  ,  e  do  Reyno  do  Algarve  ; 
Mcftre,  e  Governador  das  Ordens  Militares  de  Chrifto, 
e  Santiago  ;  O  mayor  Senhof  }  qne  ,  depois  dos  Reys  , 
houve  em  Hefpanha ;  foi  geacrofo  ,  e  valerofo  Principe: 
Inflamado  em  ardentiflímos  dezejos  de  immortalizar  o  feu 
nome  ,  paíTbu  três  vezes  a  Africa  ,  e  entre  fncceííos ,  e 
fortunas  defiguaes  ,  moftrou  fempre  igual  generofidade , 
igual  femblante :  Naõ  fe  lhe  foobc  vicio  algum  :  Muitas 
virtudes  fim,  e  exercícios  de  piedade  ,  a  que  fe  aplicava 
com  infigne  devoção :  Foi  grande  venerador  das  confas 
fagradas,  e  no  manejo  das  fecularcs  attendeu  às  conveni- 

ências da  politica  ,  fem  oíFeníà  dos  di&ames  da  concien» 
cia:  Liberal,  e  affavel  para  todos,  de  todos  conciliava 
os  coraçoens  ;  Cazou  nas  Alcáçovas  no  anno  de  1447. 
com  a  Infante  Dona  Beatriz,  filha  do  Infante  Dom  Joaõ, 
feu  tio,  da  qual  teve  íeis  filhos,  e  duas  filhas:  Os  filhos 

foraõ  ,   Dom  João  Duque  de  Vizeo ,   e  de  Beja,  e  Mef- tre 
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pia  18.  tre  das  Ordens  de  Chrifto  ,  e  Santiago  ,  ao  qual  ,  fale- 

,  cendo  de  pouca  idade  ,  fuecedeo  o  fegundogenito  Dom 

'Diogo  ,  o  terceiro  foi  Dom  Duarte  ,  o  quarto  Dom  Di- 
niz ,  o  quinto  Dom  Simaõ-,  que  morrerão  meninos  ,  o 

fexto  Dom  Manoel,  que  veyo  a  íer  Rey  :  As  filhas  foraÕ 
a  Rainha  Dcna  Leonor,  mulher  de  EIRey  Dom  Joaõ  II. 
e  Dona  Ifabel,  mulher  de  Dom  Fernando  III.  Duque  de 

Bargança,  e  II.  do  nome.  Faleceo  o  Infante  Dom  Fer- 
nando em  Setuval,  nefte  dia,  anno.  de  1470.  com  trin- 

ta e  kte  de  idade:  Jaz  íepultado  no  Moftciro  da  Concei- 
ção de  Beja,  fundação  da  Infante  Dona  Beatriz  fua  mu- 

lher. 

II. 

O  mefmo  dia,  anno  de  1434.  naceo  em  Torres  ve- 
dras  a  Infante  Dona  Leonor  ,  rilha  dos  Reys  Dom 

Duarte  ,  e  Dona  Leonor.  Cazou  com  federico  III.  Empe- 
rador  de  Alemanha,  como. dizemos  em  outros  dias. 

t    iii. 
NO  mefmo  dia,  anno  de  16  $6.  naceo  em  Villa  Vi- 

çoza,  a  Infanta  Dona  Joanna, filha  dos  Duques  de 

Bargança,  depois  Reys  de  Portugal  Dom  Joaõ  IV.  e  Do- 
o        na  Luiza. 

IV. 

"^T  O  mefmo  dia,  anno  de  145^.  o  Summo  Pontífice 4   •  Calixto  III.  creon  Cardeal  do  titulo  de  Santo  Eufta- 

quio,  ao  Senhor  Dom  Jayme,  fiiho  fegundo  dos  Infante* 
if.de    Dom  Pedro,  e  Dona  lfabel.  Delle  ià  diííemos  em  outro 
Abril.        j.  J dia. 

DECI- 
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Dia  19. 

DECIMO  NONO  DE  SETEMBRO. 

I.  Vvamba,  ungido  Rey  de  Hefpanha. 
II.  Manoel  do  Valle. 

III.  A  Venerável  Madre  Theodozta  da  Payxaõ. 

1. 

ESTE  dia  ,  anno  de  672.  foi  ungido  Rey  da 
Monarquia  dos  Godos  cm  Hefpanha  o  Íncli- 

to ,  e, Santo  Portuguez  Uvamba,  Ceiebrou- 
fe  cfta  função  cm  Toledo  com  folemniflimas 
demonftraçoens  de  alegria  ,    e  grandeza  ,  e 

foi  o  primeiro  Rey  de  Hefpanha,  em  quem  íe  fez  aquel- 
la  notável  ceremonia. 

11. 

MAnoel  do  Valle,  natural  da  Villa  de  Arrayollos, 
Doutor  em  Theologia  pela  Univerfidade  de  Évora, 

c  de  Cânones  pela  de  Coimbra,  douciffimo  em  huma,  e 
outra  faculdade,  e  de  vida  exemplarifíima ;  Foi  Inquiri- 

dor da  Inquiííçaõ  de  Évora  mais  de  quarenta  annos  t  c 

ainda  depois  defer  totalmente  cego,  ofaziaõ  hir  ao  Tri- 
bunal ,  para  luz,  e  guia  dos  negócios  graves.  Também 

depois  de  cego  compoz  ,  e  ditou  hum  excellente  livro, 
em  que  raoftrou  o  grande  cabedaj ,  que  tinha  de  letras ,  c 
noticias.  Morreo  fantamente  nçfte  dia  ,  anno  de  1614. 
com  oitenta  e  féis  de  idades  Pouco  depois  faJeceo  fua  mãy, 
Vitoria  Caldeira  ,  taõ  admirável  na  intelligencia  da  ía- 
grada  Biblia,  que  fazia  admirar  os  homens  mais  eruditos. 
Jazem  ambos  na  Igreja  de  Nolía  Senhora  da  Graça  de 
Évora. 

HL 
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III. 
• 

VencraTcl  Madre  Theodozia  da  Payxaõ  ,  natural 
de  Villa  de  Saõ  Vicente  da  Beira  ,  fendo  huroa  das 

mais  pobres  deita  Villa,  mas  amais  rica  de  virtudes,  fun- 
dou de  eímolas  ,  que  adquirio  na  mefma  terra  ,  e  na  Cor- 

te de  Lisboa ,  o  Mofteiro  de  Religiofas  de  Saõ  Francifco 
da  dita  Villa,  vencendo,  como  mulher  forte,  muitas  dif- 
ficuldades  ,  e  contradiçoens  ,  que  fe  reprezentariaõ  ioíu- 
peraveis  aos  mayores  ânimos  varonis.  Foi  a  primeira  Ab« 
badeça  do  Mofteiro,  e  o  governou  muitos  annos  cora  ad- 

mirável prudência,  e  direcção,  plantando,  e  cultivando 

as  virtudes  da  vida  religioíai,  e  perfeita1,  em  que  íempre 
floreceo,  e  ainda  florece  o  mefmo  Mofteiro.  Falecco  fan- 
tamente  nefte  dia  do  anno  de  1577.  He  muito  venera- 

da dos  fieis  a  fua  fepultura  ,  e  na  terra  delia  achaõ  remé- 

dio para  luas  enfermidades. 

VIGE- 
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D^  02. 

V1GESSIMO   DESETEMBRO. 

I.  Primeira  acçaõ  militar  do  Grande  Condeflavel ,  Dom  Nu* 
no  Ahares  Pereira. 

II.  Dom  Jayme  IP'.  Duque  de  Bargança. 
III.  Dom  ríheodozio  V.  Duque  de  Bargança. 
IV.  He  ele  ato  Summo  Pontífice ,   ̂Wõ  JSfJf.   Portuguez. 
V.  AW*  tf  infante  Dona  Maria  Thereza  ,  yz/6#    delRey 

FtYtppe  III.  de  PortugaL 

VI.  -frO'  Antam  Gafaam. 

1. 

O  anno  de  1382.  fe  achava  no  Rio  de  Lis- 
boa huma  poderofa  Armada  Caftelhana  ,   de 

oitenta  velas  ,  e  fahiaõ  delia  moitas  vezes  os 

Iv^jl    inimigos   a  infeftar  as  viílnhançss   da    Cida- 
de ,  com  grande  perda  dos  moradores  j  Suc- 

cedeo  ,  que  nefte  dia,  no  dito  anno  ,  fe  eocontraião  hun9, 
e  outros  na  praya  do  Mofteiro  de  Santos  o  velho  ,   fendo 

os  da  parte  contraria  duzentos  e  íincoenta  ,  e  os  da  nof- 
fa  (incoenta  e  quatro  ;   Mas  animava  a  efte  pequeno  cor- 

po o   grande    efpirito    de   Dom  Nuno    Alvares    Pereira  , 
mancebo  entaô  de  potscos  annos   (  andava   nos   vinte    e 
hum  )    mas  de  innumeraveis   dezejos  de  immortalizar  o 

feo  nome  com  acçoens  illuftres;  Temerão  os  companhei- 

ros   á  vifta  de  tamanha  deíigualdâde  ,  e  começarão  a  re- 
tirar-fe  :  Naõ  temeu  o  famoío  heroe  :  Elle  ío  cerrou  com 

o  eíquadraõ  inimigo  ,  e  primeiro  com  a  lança  ,  e  depois 
com  a  efpada  foi  obrando  maravilhas.     Era  a  íua   peffoa 
o  alvo  único  das  armas  ,  e  do  furor  dos  Caftelhanos ,  mas 

nada  bailava  a  defmayar  aquelle  invicto  coração  ;    C/hio- 

Jhe  o  cavallo  ferido  ,    e  ficou  o  illuftre  Cavalheiro'  de  for- 
te ,  que  Te  naõ  podia  defenvolver  ,•   Entaõ  íevio    no  ulti- 

mo perigo  ;    Mas  jà  entaÓ  corriaõ  a  foccorre-fo  os  com- 
panheiros ,   ou  atríhidos  do  exemplo  ,  ou  namorados  do 
K  valor 
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pia  20.  valor  do  feu  Capitão,  e  cortando-ihe  o  embarsco,  que  o 

^  ■  K  detinha  ,  começarão  a  cortar  oos  Caíleihanos  com  im- 
preífaó  t?ò  vigorofa ,  que  lhe  fizeraõ  voltar  as  coitas  com 
rugida  taõ  precipitada  ,  que  metidos  peta  agoa ,  tinhaõ  a 
grande  felicidade  o  chegarem  aos  batei?.  Muitos  perderão 
a  vida,  muitos  a  liberdade,  e  todos  elles  a  honra  ,  fen- 

do tantos  vencidos  por  taô  poucos  ;  Efte  foi  o  preludio 
do  valor  ,  e  fortuna  do  famoío  Condeftavel  Dom  Nuno> 

cujos  progreííos  foraõ  depois  odifvelo  da  fama  ,  e  o  mar- 
tírio da  enveja. 

D 

II. 

Om  Jayme,  único  do  nome,  ÍV.  Duque  de  Bargan- 
ça  ,  e  fegundo  de  Guimaraens  ,    íobrinho    dcIRey 

Dom   Manoel  ,  como  filho   da  Senhora  Dona  líabel  Du- 

queza  de  Bargança  ,    irmã   do  mefmo  Rey  t  e  íegunda 
mulher  do  Daque  terceiro  de  Bargança,   Dom  Fernando, 
fegundo  do  nome  ,   e  primeiro    Duque  de,   Guimaraens  , 

por  cuja  infaufta  morte  ,   fugio  Dom  jayme  ,  fendo   me- 
nino ,   para  Caftclla  com  feu  irmão  Dom  Diniz  ,  onde  sm- 

bos  forào  recebidos  ,    e  tratados   com   fingulares  eftima- 
çoens  dos  Reys  Catholicos  ,  dos  qnaes  erão  parentes  em 

grào  moy  propinquo.   Morto  EIRey  Dom  João  II,  volta- 

rão a  Portugal,  por  ordem  deiRey  Dom  Manoel  feu  tio,- 
e  quando   o  mefmo  Rey  paííou  a  Caírella   a  fer  jurado 
Príncipe  fucceílor  daqudles  Reynos  ,   ficou  Dom  Jayme 
jurado  Príncipe  ,  e  fucceííor  defte  ,  nocafo  ,  que  EIRey  D. 
Manoel  morreíle  fem  fueceifaó.    E  pofto,  que  naõ  coníeuuio 

,  cfta  gloria  (  deftinada  por  providencia  fuperior  para  hum 
feu  terceiro  neto)  foi  muy  digno  de  a  coofeguir  por  feu  Real 
fangne  ,  e  naõ  menos  por  fuás  heróicas  partes  ,  e  acçoens. 

Parlou  a  Africa  com  poderoia  mão,  e  conquifteu,  e  ren- 
deo  gloriofaruente  as  Praças  de  Azamor  ,  de  Tite,  e  Almç- 

?êmbrô.e"dina  ,  como  em  outro  lugar  dizemos.    Pelo  que  o  elogiou 
o  Papa  Leaó  X,   e  lhe  coucedeo  ,  que  quinze  Igrejas  do 
feu.  Padroado  fe  reduziíiem  em  Comendas  da  íua  aprezen- 
tação  para  os  Fidalgos  ,  que   o  ferviílem  ,   e  aos   Duques 
feu*    fucceíTores  ,    com  faculdade  de  privar  dcíks    os  que 
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deixaíTcm  ofcu  ferviço.  Nomeava  o  Prior  do  Convento  Dia  2o. 
da  Graça   de  Villa  Viçofa  ,    e  o  removia  a  feu  arbítrio  ,  a     n- 

por  efpecial  graça  do  Geral  dos  Eremitas  de  Santo  Agoí- 
tinho  ,  confirmada  pelo  Papa  Clemente  VII.   Levou  em 
braços  àPia  ao  Príncipe  Dom  Joaõ  ,  depois  Rty  III.   do 
come.    Foi  conduzir  da  raya  de  Caírella  para  a  Corte  de 

Portugal ,  as  Rainhas  Dona  Maria ,  ícgunda ,  e  Dona  Leo- 
por  ,   terceira  mulher  delRey  Dom  Manoel  ;  Também 
conduzio  com  os  Infantes  Dom  Luiz,  e  Dom  Fernando  a 

Emperatriz  Dona  lfabel  ,  mulher  do  Emperador  Carlos 
V.  e  a  Rainha  Dona  Catharina  ,  mulher  delRey  Dom 
Joaõ  111.  e  ncftas  funçoens  deu  (insulares  provas  de  ge- 
nerofidade  ,  e  magnificência  verdadeiramente  Real.    E- 
dificou  o  Paço  de  Viíla  Viçofa  ,  a  caía  de  campo,  e Ta- 

pada com  três  legoas  de  muro  em  circuito ,  que  poz  em 
perfeição   feu  neto   o  Duque  Dom  Joaõ.   No  Convento 
de  Santo  Agoílinho  da  mefma  Villa,   padroado  íeu,eri- 
gio  a  Capella  pára  jazigo  dos  fenhores  da  Cafa  de  Bargan- 
ça,para  onde  fez  tresladar  os  oífos  dos  Duques  feu  pay, 
e  avò  ,   e  de  outros  fenhores  da  mefma  Cafa  ,  onde  jazem, 
e  feus  íucceífores ,  em  maufoleos  magníficos  atè  o  Duque 
Dom  Theodoíio  11.    Na  Capella  mòr  do  Convento  do 
Carmo  de  Lisboa,  mandou  levantar  ,  na  forma  em  que 
fe  vé  ,  a  fepultura   do  Condcílavel  Dom  Nuno  Alvares 
Pereira.    Fez  reparar  as  Fortalezas  ,   Caílelios  ,  e  Palá- 

cios   dos  feus  Eftados.    Aos  moradores    da  fua  Villa  de 

Barcello5  livreu  da  injuriofa  fervidaõ  de  hirem  dous  Ve- 
readores da  mefma  Villa  ,  em  certas  feftividades  do  an- 

no  ,  varrer  a  Praça  ,    e  Açougues    da  Villa  de  Gaima* 
raens  j   pata  o  que  fez  tirar  do  Termo  de  Barcdlos   as 

Freguezias  de  Canha  ,  cRuyihe,  qae  feunitaõ  ao  Ter- 
mo de  Guimaraens    com  o  encargo  daquella    fervidaõ, 

Ao  efplendor  ,  cluzimento,   com  que  manejava  os  em- 
pregos políticos,  civis,  e  militares  ,  ajuntou  íempre  os 

exercícios  da  piedade  Chriftã.  Eílando  fora  de  Villa  Vi- 
çofa,  onde  ficara  o  feu  Eímoller  fó  com  fíis  centos  mil 

reis  para  efmolias ,  fendo  paífados  dous  mezes  lhe  efere- 
veo  5  notando-o    de  lhe  não  haver  pedido  crdem  para 

K  ij  mais 
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Dia  20.  mais  dinheiro.  Em  huma  occafiaõ  vindo  da  caça  ouvio 

Sb  Scmer  ̂ am  nomcm  ao  pé  de  huma  arvore ,  e  mandan- 
do-o  bufcar ,  lhe  perguntou  que  tinha?  e  reípondendo, 
que  tinha  pobreza  ,  tirou  de  huma  bolça  grande  ,  que 
coftumava  trazer  no  cinto  ,  a  maô  cheya  de  dinheiro  , 

e  lho  lançou  no  chapeo  $  e  perguntando-lhe  fe  queria 
mais  ,  e  naõ  lhe  refpondendo  o  pobre,  lhe  defpejou  a 

bolça  j  Vendo  o  Duque  no  pobre  o  mefmo  (ilencio  ,  pe- 
dio  mais  dinheiro  a  hum  criado  ,  que  lho  coftumava  le- 

var quando  hia  ao  campo  ,  e  tantas  vezes  deitou  no  cha- 
peo do  pobre,  até  que  efte  vendo  a  copa  cheya,  diííe: 

Senhor ,  bafla  ,  naõ  quero  mau  j  e  o  Duque :  Louvado  Je~ 
ja  Deos ,  que  vos  fartei  de  dinheiro.  Debaixo  da  fua  pro- 

tecção fe  fundou  ,  e  eftabeleceo  nefte  Reyno  a  reforma 
dos  Religiofos  Capuchos  da  Santa  Província,  chamada 
da  Piedade.  Teve  taõ  claro  conhecimento  dns  miferias, 
e  vaidades  do  mundo  ,  ainda  na  poífe  das  íuas  mayorcs 
grandezas,  que  determinou  deixar  a  pátria  ,  a  cafa,  a 
mulher,  e  eftados,  por  hir  viver,  e  morrer  nos  Lugares 

Santo?  dejerufalem  ,•  e  com  efícito  partio  de  Portugal  a 
efte  í\m  ,  dando  conta  delle  por  huma  carta  aElRey  D. 
Manoel  j  mas  ElRey  o  mandou  feguir  com  taõ  prompta 
diligencia,  que  achado  ainda  em  Aragaõ  ,  foi  conftran- 
gido  a  voltar  para  o  Reyno.  Foi  Príncipe  pio,  devoto, 
e  em  tudo  grande.  Cízou  duas  vezes:  a  primeira  com  Dona 
Leonor  de  Mcndoça ,  fiiha  de  Dom  JoaÕ  de  Gufmaõ ,  ter- 

ceiro Duque  de  Medina  Sidónia  ,  e  de  Dona  Iíabel  de  Va- 
lafco,  filha  de  Dom  Pedro  Fernandes  de  Valaíco,Ccndef« 

tavel  deCaftella,  de  quem  teve  aDomTheodozio,  pri- 
meiro do  nome,  e  quinto  Duque  deBargança,  ealnfan* 

ta  Donalfabel ,  que  cazou  com  o  Infante  Dom  Duarte  ,  e 
levou  emdote  a  Villa,e  Ducado  deGuimaraens ;  que  por 
efta  via  ,  fedefmemb;ou  daCafa  de  Bargança.  Cazou  fc- 
gunda  vez  com  Dona  Joanna  de  Mendoça,  filha  de  Dio- 

go de  Mendoça ,  Alcaide  mòr  de  Mouraõ  ,  e  de  Dona 
Brites  Soares ,  de  quem  teve  quatro  filhos  ,  e  quatro  fi- 

lhas. Dom  Jayme,  que  faleceo  de  pouca  idade  ;  Dom 
Conftantino  de  Bargança,  que  foi  Camerciro  mòr  dei. 

Rey 
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Dom  Joaõ  III.  fcu  Embaixador  extraordinário  a  França,Dia2o. 

c  egrégio  Vice-Rey  da  índia  -y  Dom  Fulgencio  de  Bar-  de 
gança  ,  que  foi  Prior  mòr  de  Guimaraensj  Do^Theo- 
tomo  de  Bargança,  iníigne  Arcebifpo  de  Évora.  As  fi- 

lhas :  Doaa  Joanna  de  Mendoça  Marqueza  de  Fiche,  por 
c^zar  com  Dom  Bernardino  de  Cardcnas ,  terceiro  Mar- 

quez de  Elche ,  fueceífor  do  Ducado  de  Maqueda.  Dona 
Eugenia  ,  que  cazou  com  Dom  Francifco  de  Mello,  fm 
lgundo  primo,  e  ftgundo  Marquez  de  Ferreira.  Dona 

Maria, c  Dona  Vicencia  ,  que  forão  Religioías  no  Mof- 
teirodas  Ciiígisde  Viíla  Viçofa.  Morreo  o  Duque  Dom 
jayme  nefte  dii ,  anno  de  1532.  Jaz  em  Viila  Viçofa. 

Teve  por  em  preza ,  que  trazia  nas  fuss  armas,  c  depois 
fe  continuou  na  Cala  de  Bargança  ,  hum  Cordaõ  cora 
huns  nos,  e  efta  letra  :  Depois  de  vós  :  alludindo  a  que 

depois  dos  Rcys  ,  eraõ  os  Duques  de  Bargança  as  mayo- 
res  peífoas. 

iii. 

Ora  Thecdozio  primeiro  do  nome  ,  quinto  Duque 
de  Bargança  ,  e  primeiro  de  Barcellos ,  filho  do* 

Duques  Dom  Jayme  ,  e  Dona  Leonor  ,  Príncipe  de  ele- 
vados efpiritos  ,  correlpondtntts  à  grandeza  do  fcu  naf- 

cimento  ,  e  ao  valor  ,  e  reputação  da  íua  peíloa  ,  em 

quem  naõ  faltou  aíguma  das  boas  partes  ,  que  conflituem 
hum  perfeito  Cortezaô,  e  hum  generofoCavalkiro.  Amcu 
igualmente  as  armas,  e  as  letras,  e  aos  homens  iníignes 

em  huma  ,  ou  em  outra  profiíTaõ.  O  grande  Luiz  dcCa- 
moens  lhe  cffereceo  alguns  dos  feus  Sonetos  ,  cm  que 
bem  moftrou ,  que  era  muito  devedor  à  fua  generoíidade; 
e  fem  duvida  naõ  chegara  ,  depois  de  voltar  da  Índia ,  a 

taô  extremo  defemparo  ,  e  taõ  extrema  pobreza  a  que  che- 

gou (como  em  outra  parte  dizemos)  fe  aii.da  entaõ  vi-.I)7,dcJtt" 
veraoDuqae  Dom  Theodozio.  Quando  o  Infante  Dom 

Luiz,  fem  licença  delRey  Dom  Joaõ  III.  íeu  irrxio  ,  fa- 
hio  de  Portugal  na  volta  de  Barcelona  a  íím  de  íe  achar 

com  leu  cunhado  o  Emperador  Carlos  V.   naemprezade 
Tunes 
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Dia  20. Tunes,  o  acompanhou  também,  fem  licença  ,  oDaqce 
cl  Dom  Theodoíio.  Mas  EIRey  omandeu  vokar  com  aper- 

radas oídens  ,  permitindo  ,  que  o  Infante  profíguiíTe  a 

jornada.  Replicou  o  Duque ,  dando  bvicías  razoem  ,  e  pe- 
dindo a  meíma  permiílaô  com  ernpenhadiíurnas  infân- 

cias. Mat  EIRey  lhe  refereveo  de  íeu  próprio  punho  , 
expreííando  lhe  ,  que  era  muito  do  feu  íer viço  ,  e  goílo, 
que  voltaííe :  Aflim  o  fez,  muito  contra  os  defejos,  em 

que  ardia  de  oftentar  o  feu  esforço.  Mandou  ,  que  fe  re- 
partilTe  pelos  criados  que  feguteõ  ao  Infante,  o  dinhei- 

ro com  qoe  fe achava,  que  forac  quinze  mil  cruzados; 

e  voltou  para  o  Rcyno  ,  onde  EIRey  o  rectbeo  com  agra- 
do fiogular  ,  e  juílas  eftimaçoens  do  muito,  que  agradecia 

a  íua  obediência.  Outro  lance  teve  de  eftremada  liberali- 

dade. Porque  ajuftando-íe  o  cazamento  de  íua  irmã  a  Se- 
nhora Dona  Ifabel  com  o  Infante  Dom  Duarte  ,  filho 

delRey  Dom  Manoel,  além  dos  exaííivos  ga&os  ,  que 
fez  nas  reaes  feitas  ,  com  que  aqueiias  vodas  le  celebrarão, 
naô  duvidou  deímembrar  da  fua  Caía  o  Ducado  de  Gui- 

maraens,  que  com  feu  confentirnento  fe  transferio  ao  di- 

to Infante  ,  e  delde  então  perdeo  a  Caía  de  Bargança  aquel- 
la  grande,  e  illuftre  porçaõ  dos  feus  Eítados.  Conduzia 

à  raya  de  Caftelia  com  grande  pompa  ,  e  magnificência 
a  Infante  Dona  Maria  ,  defpozada  com  o  Príncipe  Dom 

Filippe,  depois  II.  do  nome  Rey  de  Hefpanha  ;  e  a  Prin- 
ceza  de  Portugal  Dona  Joanna  ,  mãy  delRey  Dora  Se- 
baítiaô.  Foi  Fronteiro  mòr  das  Províncias  de  Entre  Dou- 

ro, e  Minho  ,  e  Traz  os  Montes.  Mandou  foccorrer  a 
Praça  de  C, afim  em  Africa  com  quatro  centos  cavailc8,e 
outros  tantos  íoldados  dos  feus  Eftadcs  ,  e  à  íua  eufta. 

Determinava  a  Rainha  Regente  fazer  Governador  do  Rey- 
nodo  Algarve,  com  aprovação  do  Duque,  a  Dom  Joaõ 

de  Menezes  ->  depois  mudando  a  Rainha  de  parecer,  no- 
meou outro  Fidalgo  ;  e  participando  efta  refoiução  ao 

Duque,  efte  lhe  relpondeo  :  Dom  Joaõ  fazia  a  Voffa  Al- 
teza muy  grande  feryiço  em  ir  governar  o  Algarve  y  e  Vof* 

fa  Alteza  faz  grande  mercê  a  efie  Fidalgo  que  manda.  Em 

tudo  obrava  com  grande  equidade  ,  ou  foííe  nos  negó- 
cios i  e  mercês  do  Reyno  ,  on   da  fua  caía  ,  attendendo 

fóraen- 
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fomente  ao  íerviço ,  e  merecimento  das  pefíoas.   QuerendoDia  20» 

fazer  hama  mercê  %  hum  criado  ,  o  Secretario  ,   por  lhe     de 
não  ter  boa  vontade  ,  a  embaraçou  ,  e  mandando-lhe  o 
ConfeíTor  qtie  reíliruiííe    o  prejuízo   que,  canfara  ,   poz  o 

Secretario  na  noticia  do   Duque   aqueíia    rezoluçao  ,    pe- 
diodo-ihe  ,   que  reílituiííe  ,  e  flzcííe  ao  tal  criado  a  mer- 

cê, que  lhe  deíviara  ;   e  o  Duque  refpondeo  muito  bem: 

Relíitnt  vós  ,   para  que  daqui  em  diante  por  paixão   vo/fa 
nãõ  me  impidats  o  fazer  mercê  a  quem  ma  merece.  Ajuntou 
huroa  exceliente   livraria,  que  annexou  aos  Morgsdos  da 

fua  Caía.   Fundou  o  Morteiro  das  Chagas  de  Villa  Viço- 
ia  ,  e  de  NoíTa  Senhora  da  Piedade  da  mefma  Villa  ,  que 

íeu  pay   principiara.    Foi  grande    bemfeitor    da  Cartuxa 

de  Évora,  do  Coliegio  da  Companhia  de  Bargança,   do 
Convento  de  Santo  Agoftinho,  da  Caía  daMizericordia  , 

e  do  Hofpital  de  Vilia-Viçofa.  Augmentou  o  cuito  Divi- 
no da  lua  Capella  Ducal  com  rendas,  Capellaens ,  Can- 

tores ,   e  ornamentos  ,  e  o  íen  Palácio  com  mais  cazas , 

grandezas,   e  magnificências.    Foi  muito  afFavel  ,   benig- 
no ,   liberal  ,   efmoller  ,  e  devoto.    Cazcn  doas  vezes  :  a 

primeira  com  Dona  lfabel  de  Caftro  fua  prima  com  irmã, 
filha  de  íeu  tio,   Dom  Diniz  de  Portugal,  Conde  de  Le- 

mos ,   de  quem  teve  a  Dom  João  primeiro  do  nome  ,  e 
fexto  Duque  de  Bargança.  Cazon  fegunda  vez  com  Do- 

na Beatriz  de  Alencaftro  ,  filha   de  Dom  Luiz  de   Alen- 

eaftro,  Comendador  Mòr  de  Aviz ,  c  de  íua  mulher  Do- 

na Magdalena  de  Granada  ,   de  quem   teve  Dom  Jayme, 

que  morreo  na  batalha  de  Alcácer  >  e  Dona  lfabel  ,  qne 
cazou  com  Dom  Miguel  de  Menezes,  fexto  Marquez   de 

Villa  Real,  e  primeiro  Duque  de  Caminha,  de  que  naõ 

houve  íucceíTaô.   Morreo  o  Duque  Dom  Theodozio  nef- 
te  dia  ,  anno  de  1 5 6 3 .  Jazem  Villa-Viçofa. 

Fite  dia  ,  anno  de  1276'.  na  Cidade  de  Viterbo, 
Corte  entaõ  dos  Pontífices  \  por  morte  do  Papa 

Adiimo  V.  foi  eleito  Summo  Pontifice  da  Igreja  com 

univcríal  aplaufo  o  Cardeal  Tuículano  Pedro  Juliaõ,  Por- 

tuguez 
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16.  de 
Mayo. 

Pia  zo.ixxgwtZ)  natural  de  Lisboa  ,   Varaõ  douiifíimo ,  como  já 
"e  ,   diffemos  em  outro  lugar ,  e  por  íuas  relevantes  partes  be» 

ncmento  d^quelia  íuprema  dignidade. 

v. 
^T  O  mefmo  dia ,  anno  de  1638.   n2ceo  em  Madrid  a 

Infante  Dona  Maria  Thereza  ,  filha  deiRty  Filip- 
pe  111.  de  Portugal  ,  e  IV.  de  Caftella,  e  da  Rainha  Do- 

na IfabeL    Cazou  com  fcu  primo  com  irmão  Luiz  XIV. 

Rcy  de  França. 

vi. 
Rey  Antam  Galvão  ,  Eremita  de  Santo  AgoírinhoJ 
natural  da  Villa  do  Torraõ  do  Alcmtejo  ;   iliuíhe 

por  nafcimento  ,    e  muito   mais  em  virtudes,  e  letras  ; 

peritiíTimo  nas  lingoas  Latina,  Grega,  e  Hebraica  j   Dou- 
tor egrégio  em  Tbeologia,   e  Lente  da  Sagrada  Elcntura 

na  Univeríidade   de  Coimbra.     Deixou   M.  S.  cxcelltmes 

Comentários  aos  Profetas  Menores  ,  e  hum  tomo  cie  Ser- 

moens  >  e  quando  fe  efperavaõ   mais  producçoens  do  feu 
grande  taletto  ,  e  engeulio  ,   morreo  em  Santarém  ntfte 
dia  ,   anno  de  1609.  1 

1 

V.GE^ 
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Dia  21. 

Setemb. 
VIGESSIMO  PRIMEIRO  DE 

SETEMBRO. 

I.  Beatifica-fe  Saõ  Joaõ  de  Deos, 
II.  frey  Francifco  da  Gata. 
III.  Nace  a  Senhora  Infante  Dona  Marta. 
IV.  Morre  o  Príncipe  Dom  Diogo. 
V.  Proàffaõ  folemmjfima  em  Lisboa. 
VI.  Conquifla  Diogo  da  Azambuja  a  Cidade  de  C^fim* 

I 

GRANDE  Patriarcha  da  Hofpitalidadé 
São  Joaõ  de  Deos,  natural  da  Villa  de  Mon- 

te roòr  o  novo  ,  do  Arcebifpado  de  E?ora  , 
foi  Beatificado  nefte  dia,  anno  de  \6\ o.  pe- 

la Santidade    do  Summo  Pontífice  Urbano 

VIII.  oitenta  annos ,  íeis  mezes  ,  e  treze  dias  depois  da 
íua  morte. 

ii. 

FRey  Francifco  da  Gata  ,  Religiofo  da  Sagrada  Or- 
dem dos  Menores  da  Província  da  Piedade  ,  e  ir- 

mão Leigo  delia,  foi  homem  de  íingolariííimas  virtudes: 
Nunca  (  depois  que  entrou  na  Religião  )  cemeo  carne, 
nem  peixe  ,  nem  bebeo  vinho  :  O  leu  comer  era  huma 

tigella  de  caldo,  no  qual ,  por  lhe  tirar  o  fabor  ,  lança- 
va de  ordinário  agoa  ,  e  cinza  ,  a  que  ajuntava  pouco 

paõ,  e  do  mais  groíleiro,  c  duro  -,  Jejuava  toda  a  Qua- 
refma ,  e  Advento  a  pão ,  e  agoa ,  e  ainda  da  agoa  fa- 

zia abftinencia,  negando-a  ao  corpo  ,  quando  efte  a  pe- 
dia com  mais  calor.  Todos  os  dias  fe  dicipliuava  duas 

vezes,  gaitando  em  cada  diciplina  huma  hora,  que  era 
o  tempo }  em  que  repetia  a  Paixão  de  Saõ  Joaõ,  que, 
fem  faber  latim,  fabia  de  memoria^   Da  meya  noite  até  &s 

L  quatro 
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Dia2i.quatro  gaftava  infalivelmente   em  oração  ,•    Teve   Dom 
SetembcU  Profecia,  e  declarou  muitos  annos  antes  da  íua  mor- 

'te  o  dia,   e  hora  em  cjue  havia  morrer,   e  aííim  fuccedeo 
pontualmente  ncfte  dia,  anno  de  1550. 

iii. 

NEfte  dia,  anno  de  1739.  naceo  a  Senhora  Infan- 
te Dona  Maria  Francilca  ,  fiiha  terceira  dos  Sere- 

niílimos  Príncipes  do  Brafil,  pelas  três  horas,  e  três  quar- 
tos da  madrugada ,  com  grande  felicidade  ,  que  logo  &- 

zeraõ  publica  os  repiques  dos  finos ,  e  as  falvas  de  arte- 
lharia,  e  fe  continuarão  por  três  dias  as  mais  demonftra- 
çoens  coftumadas  nos  nacimentos  Reaes. 

IV. 

NO  mefmc  dia,  anno  de  1582.  morreo  em  Madrid 

o  Príncipe  Dom  Diogo,  filho  delRey  Dom  Filip- 
pe  I.  de  Portugal ,  e  II.  de  Caftella,  e  de  fua  quar- 

ta mulher  a  Rainha  Dona  Anna  de  Auílria.  Foi  o  Prín- 

cipe Dom  Diogo  jurado  Príncipe  de  Portugal ,  pelos  três 
Eftados  deite  Reyno  ,  nas  Cortes  ,  que  fe  celebrarão  na 
Villa  de  Thoraar  a  16.  de  Abril  de  1581.  Jaz  no  Ef- 
curial. 

v. 
NO  mefmo  dia  \  em  Sábado  ",  anno  de  1669*  os  Rè- ligioíos  de  Nolía  Senhora  do  Monte  do  Carmo  de 

Lisboa  deraõ  principio  às  grandes  feitas  ,  que  fi- 
zeraõ  pela  Canonização  de  Santa  Maria  Magdalena  de 

Pazi,  Religiofa  da  fua  Ordem ,  com  huma  admirável  Pro- 
cilfaõ,  que  confiava  de  onze  Andores  com  as  Irmanda- 

des da  Igreja  do  feu  Convento  ,  de  quatro  carros  de  tri- 
unfo ,  cheyos  de  Muficos  ,  de  feííenta  ,  e  féis  figuras  á 

cavallo,  de  muitas  danças,  e  de  outros  muitos  trofeos,  e 

aparatos ,  tudo  magnifico ,  preciofo  ,  e  aprafivel.  Con- 
tinuaíão-fe  as  feftas  por  oito, dias,  em  que  eíleve  o  Senhor 

expoí- 
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expofto,  com  grande  culto  ,   e  adorno  da  Igreja,  haven- Dia  21. 

do  de  noite  muitas  luminárias  ,    e  fogos  de  artificio  ,  e      "e 
no  fim  houve  hum  certame  poético  com  excelientes  obras 

em  louvor  da  mefma  Santa.    A  relação  deftas  fcílas  íeim- 

primio  em  hum  livro  de  folha  ,  com  o  titulo :  Forajíet* 
ro  Admirado. 

vi. 
Elos  annos  de  1  506.  fe  achavão  os  Mouros  de  C,a- 
fim  (  Cidade  íituada  na  coita  do  mar  Atlântico  ,  na 

Piovincia  Audecala  )  divididos  em  duas  ardentes  facçoens, 
e  os  Cabeças  de  ambas,   temerofos  hum  do  outro,   buíca. 

raõ  a  Diogo  da  Azambuja  (  que  eíiava   por  Capitão   no 
Forre  Real  ,  de  que  logo  falaremos  )  para  que  foííe  me- 

dianeiro da  paz  entre  huns,  e  outros.    O  Azambuja  ,  que 

era  naô  menos  expedito  ,   que  valerofo  ,  acodio  promp- 
tamente,   e  com  aiguns  Portuguezes  fe  alojou  em  humas 
caías,  que  lhe  parecerão  a  prepofito  para  o  intento  , que 
logo  concebeo  ,  e  com  apparencias  de  procurar  a  con- 

córdia foi  oceultamente  femeando  novas ,  e  cada  vez  ma* 

yores  diífençoens.  Ao  mefmo  tempo    hia  também  oceul- 

tamente fortificando  as  cazas  ,  c  introduzindo  Poitugue- 
zes ,   tudo  com  grande  diffimulaçâõ  ,  e  paciência.  Havia 
ordenado  aos  Teus,  que  em  nenhum  cafo  travaffem  briga, 
ou  contenda  alguma    com  os  da  Cidade  ;    e   fuecedendo 

dar  hum  Mouro  huma  bofetada  a  hum  Portuguez  ,  equei- 
xarfe  efte  do  mal  fofrido  preceito  ,  o  Capitão  lhe  diííe  : 
Que    íe  lhe  déíTem  outra  ,    a  fofreífe  também  ,   porque 
ainda  naô  era  tempo  de  outra  coufa.  Tanto  que  fe  achou 

com  poder  baftante  ,    tratou  de  executar  a  facção  ,    que 
havia  meditado.    Mandou   ao  Portuguez  ,  que  mataífe  o 

Mouro,  que  o  aggravara,  e  executada  a  morte  ,  e  conhe- 
cido o  intento,  lhe  mandarão  dizer  os  principaes  da  Ci? 

dade:  Que  fenaõ  caftigaíTe  aquella  oufadia  ,  lhe  negarião 

os  viver  s  que  lhe  davaõ  ;   Ao  que  o  Azambuja  refpon- 
deo  :    Que  ahy  eftava  o  fangue  dos  Mouros  para  fatisfa- 
zer  a  fede  ,  e  as  pernas  dos  mefmos  para  fartar   a  fome. 

Com  eftas  noticias  fe  folevarão  em  hum  ponto  os  Moq- 
L  ij  ios 
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Dia  21. ros  todos  da  Cidade  ,  unidos  já,  e  conformes,  e  enveiti- 
fe,  t  rão  as  cafas  dos  Portuguezes  ;  Mas  eftes  eílavão  taõ  pre« 

'venidos,  e  eiao  taõ  valerofos ,  que,  fobejando  àdefenfa, 
paílaraõ  á  invazaõ,  e  íobre  vários  combates ,  em  que  fempre 
levarão  a  melhor,  conftrangerao  finalmente  os  Mouros  a 

que  humilhados  ,  e  rendidos  ,  entregaííem  a  Praça  ao 

jugo  Portuguez  com  proporcionado  tributo.  Era  naquel- 
le  tempo  C,afirn  povoação  de  quatro  mil  viíinhos,  e  qua- 

trocentas cafas  de  Judeos,  por  trato  ,  c  fitio  muito  rica, 
e  forte,  cercada  de  groíía  muralha,  c  nefta  ,  divididas  a 

efpaços  oitenta  e  íeic  torres  :  Tinha  meya  iegoa  de  cir- 
cuito: e  dominava  grande  numero  de  Aldeãs,  das  quaes 

recebia  groííos  tributos ,  o  que  tudo  íe  transferio  logo  ao 
dorainio  Portuguez. 

VIGESSIMO  SEGUNDO   DE 
SETEMBRO. 

I.  Dom  Pedro  de  Menezes ,  primeiro  Governador  de  Ceuta. 
II.  Cazamento  delRey  Dom  Duarte. 
III.  Nace  a  Infante  de  Portugal \  e  Cajiella  Dona  Anna  de 

Aufiria  ,   Rainha  de  França. 
IV.  Nace  o  Infante  Dom  Affonfo  Maurício  ,  filho  delRey 

de  Portugal y  e  Cajiella. 
V.  Vitoria  dos  Portuguezes  fobre  a  Fortaleza  do  Morro. 

VI.  Incêndio  deplorável. 

1. 

OM  Pedro  de  Menezes  ,  Conde  de  Aylon  , 

ou  de  Aguilâr  em  Caftella,  e  de  Vianna  em 

Portugal ,  e  Alferes  mor  de  FIRey  Dom  Du» 
arte :  Logrou  todas  as  calidades ,  que  fe  re- 

querem para  hum  famofo  General,  a  que  íoubc 
unir  as  de  prudente,  e  difereto  Cortezâo;  Achou-fe,  fen- 

do muito  moço,  na  Conquifta  de  Ceuta,  em  companhia 
de  EIRey  Dom  João  I,  e  depois  de  ganhada  ,  correndo voz. 
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voz,  que  naõ  havia  quem  quizeíTe  tomar  íobreíí  a  defín-Dia22. 

fa  deíia,  íe  oflereceo  ,  dizendo,  que  comaquelle  pao  (ti-  e, 
d  ha  na  maô  hum  de  azambugeiro  )  defenderia  a  Praça 

a  todo  o  poder  dos  Mouros  :  Eitimou  EIRey  ,  e  aceitou  a 

generofa  offerta,  admirando  em  taõ  pouca  idade  taõ  brio- 
la  lefoluçaõ  ,  e  muito  mais  à  viíla  ,  de  naõ  le  animarem 

a  tanto,  muitos  Capitaens  antigos  ,  que  eítavaÕ  prezen- 
tes ,  e  foraô  rogados:  EIRey  lhe  entregou  a  Praça,  fem 
aceitar  omenagem ,  dizendo:  Que  não  queria  outra  ,  mais 
que  as  obrigaçoens  do  feu  nacimento,  e  as  da  íua  pcílbaj 
Dcfempenhou  glorioíamente  a  confiança,  que  EIRey  fez 

delie  ,  porque  governou  aquella  Cidade  vinte  e  dons  an- 
nos  contínuos ,  e  por  efpaço  de  dezafeis  naõ  deípio  a  co- 

ta ,  que  trazia  fobrefi  ,  a  qual  com  o  uíb  le  rompeo  por 
muitas  partes,  como  fc  fora  hum  gibão  ordinário,  e  fuf- 

tentou  huma  guerra  tão  prolixa  ,  e  poifiada  ,  que  ape- 
nas paliou  dia  íem  combate  ,  e  em  alguns  refiftio  (  co- 
mo prometera  )  a  todo  o  poder  dos  Mouros  ,  coligados 

em  immenfa  multidão,  a  fim  de  facodirem  da  cerviz  aqucl- 
le  pezado  ,  e  para  elles  ahontoío  jugo  :  Ficou  por  eíta 

caufa  vinculado  a  íeus  fucceííores  o  Governo  daquella  Ci- 
dade ,  e  íe  conferva  neila  o  mefrao  pao  de  azambugeiro, 

nobiliíTimo  Baftaõ  ,  que  íe  entrega  aos  Capitaens  ,  que 

de  novo  paííaõ  áquelle  governo  $  A  ifto  alludio  o  im- 
mortal  Camoens  no  que  diííe  na  íua  Egloga  primeira, 
onde  difeorrendo  fobre  os  perigos  ,  a  que  lempre  eílava 

expofta  aquella  Cidade,   a  dava  por  inexpugnável. 
Em  quanto  do  feguro  Azambugetro 
nos  Pafiores  de  Jjuzo  houver  cajados, 

Cazou  o  Conde  Dom  Pedro  quatro  vezes  ,  e  deixou  nu- 
merofa,  e  nobiíiíííma  íucceííaõ  :  Faleceo  neíie  dia  ,  anno 

de  1437.    Jaz  em  Santarém  no  Convento    dos  Eremitas 

<le  Santo  Agoftinho. 

11. 

NEftc  dia*  anno  de  1418.  em  idade  de  trinta  e  féis 

annos  cazou   em  Liiboa  o  Príncipe   Dom  Duarte, 

filho  ,  c  íncceííbr  delRey  Dom  João  I.  de  Portugal  com 

a  In- 
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Dia  22, a  Infante  Dona  Leonor ,  filha  dos  Reys  de  Aracraõ  ,  Dom 

s  e,  Fernando  I.  e  Dona  Leonor.  Foi  aquclla  Princtza  con- 
duzida a  efte  Reyno  pelo  Arcebifpo  de  Lisboa  Dom  Pe* 

dro  de  Noronha,  Embaxador  Plenipotenciário  docontra- 
to  matrimonial,  e  pelo  Arcebifpo  de  Santiago  Dom  Lo- 
pe  de  Mendoça  ,  e  pelo  Bifpo  de  Cuenca ,  e  outros  Se- 

nhores de  Aragaõ  ,  e  Caftella  ,  com  grande  pomoa  ,  mui- 
to numeroíb  ,  e  lufido  acompanhamento. 

ih. 

NO  mefmo  dia  ,  anno  de  1601.  naceo  em  Valhado- 
iid  a  Infanta  Dona  Anna  Mauricia  de  Auftria,  filha 

deiRey  Dom  Filippc  II.  de  Portugal,  e  III.  de  Caftella, 
e  da  Rainha  Dona  Margarida  de  Auftria.  Foi  Rainha  de 
França  mulher  deiRey  Luiz  XIII. 

IV. 

NO  mefmo  dia,  anno  de  ifjii.  naceo  no  Efcurial  o 
Infante  Dom  ArTonfo  Maurício  ,  filho  deiRey  Dom 

Filippe  11.  de  Portugal,  e  111.  de  Caftella  ,  e  da  Rainha 
Dona  Margarida  de  Auftria.  Chamaraô-lhe  o  Caro,  por- 

que do  feu  parto  morreo  a  Rainha  fua  mãy. 

v. 
Cavalleiro  fobre  o  lugar,  onde  efíà  edificada  a  Cij 
dade  de  Chaul ;  fe  vé  hum  monte  chamado  Mor- 

ro, conhecido  nas  hiftorias  do  Oriente,  pelo  cafo  ,  cjue 
himos  a  referir.  Occuparaõ-no  improvifamente  os  Mouros, 
e  ajudando  a  natureza  com  o  artificio  ,  edificarão  alli 
fauma  Fortaleza ,  a  feu  parecer  inexpugnável.  Guarnece- 
fão-na  com  vinte  mil  Toldados  efeolhidos ,  e  fetenta  e 

finco  poderofos  canhoens,  No  mais  alto  delia  levanta» 
ião  duas  arrogantes  figuras  de  bronze  ,  hurna  de  Leão, 
outra  de  Águia  com  íuas  infcripçoens ,  que  vinhaõ  a  di- 
2er ,  que  lò  homens  ,  que  folTem  lcoens  na  fortaleza,  e 
águias  ua  velocidade  podiaò  íubir  ,  e  vencer  huma  tal , 

e  tão 
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e  tàõ  bem  defendida  eminência  ;  Delia  bariao  a  Cidade  Dia22. 

de  Chaul ,  e  já  eraõ  iníofriveis  os  damnos ,  e  muito  mais  ç  . 
as  injurias  ,  que  recebião  os  Porcuguezes :  Até  que  junto 
hum  efcjuadrão  de  mil  e  quinhentos  ,  de  que  eraõ  Capi- 
taens  Dom  Álvaro  de  Abranches  ,  e  Coímè  de  Lafetá, 

inveftiraõ  com  deftemido  brio  aquella  fragofidade,  achan- 
do em  hum  ío  monte  a  montes  os  perigos.  Travou-íe 

huma  deíigual  batalha:  excedioó  os  Mouros  na  multidão, 
e  na  ventajem  do  íítio:  Os  noííos  no  valor,  e  na  reíb- 
iuçaó.  Soltarâo-fe  da  parte  contraria  dez  Elefantes  ,  ar- 

mados com  efpadas  nas  trombas,  e  feitos  a  pelejar,  ago- 
ra o  faziaõ  com  grande  fúria ,  mas  foi  rebatida  dos  nof- 

íos  com  igual  ardor.  Soldado  houve  ,  que  enviftio  com 
huma  fera  deitas  ,  e  lhe  deu  tamanho  golpe  ,  que  a  fez 
revolver  contra  os  feus  ,  produzindo  nelíes  hum  fatal 
deíhoço  ,  atè  que  foi  cafor  na  cava  ,  e  nella  ficou  fer- 
vindo  de  capaciííima  ponte  á  paíTagem  dos  invazores. 
Outro  Elefante  cahindo  morto  ao  entrar  de  huma  por- 

ta ,  a  franqueou  aos  noííos  ,  e  por  ella  ,  e  por  outras, 
abertas  a  força  do  braço  >  entrarão  mais  ligeiros  ,  que 
Águias,  e  mais  fortes,  que  Leoens;  defmentindo  aflim  as 
arrogâncias  daquelles  bárbaros.  Foi  finalmente,  no  efpa- 
ço  de  féis  horas ,  rendida  a  Fortaleza  com  taõ  rara  feli- 

cidade, que  naõ  acabavaõ  de  a  crerem  o$  mefmos  ,  que 
a  eftavão  logrando.  Morrerão  dos  inimigos  ,  féis  mil  9 
[a  dez  mil  os  fobem  outras  memorias  ].  Dos  noííos  ,  vin- 

te e  hum  ,•  Ainda  hoje  íe  fefteja  na  Índia  eíta  illuftriflí- 
ma  vitoria  ,  reputada  geralmente  por  milagrofa  ,  e  atri- 
buhida  ao  noíío  gloriofo  Portuguez  Santo  António ,  que 

foi  vifto  de  muitos  pelejando  da  noíTa  parte,  naõ  fó  ven- 
cedor, ma?  invenfivel ;  Succedeo  efte  bizarro  caio  mili- 

tar, nefte  dia,  anno  de  1JQ3.  fendo  Vice-Rey  Mathias 
de  Albuquerque. 

IV. 

NO  mefmo  dia  anno  de  1708.  fe  ateou  o  fogo  noMof- 
teiro  da  Trindade  de  Lisboa,  eo  levou  todo,  me- 

nos dezoito  Cclias,  fendo  huma  das  melhores  fabricas  de 
Lisboa, 
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Dia  22.Lisboa.  OsRcligioíos  levarão  o  Sacramento  para  Saõ  Ro- 
_  de     que,  e  o  Santo  Chrifto  para  o  Carmo:   Durou  o  incen- oetcrnb.j.  #J.  i-r        -    s  c 

dio  trez  dias,  e  cm  poucos  annos  reedihcarao  a  lua  pró- 
pria cufta  o  mefmo  Convento  ,  tornando-o  ,  naõ  fó  á 

mcfma,  mas  ainda  mayor  grandeza. 

VIGESSIMO  TERCEIRO  DE 
SETEMBRO. 

I.  Nace  o  Infante  Dom  Joaõ  ,  filho  de  EIRey  Dom  Affo»' 

fo  IV. 
II.  Dona  Brites  âe  Sottfa. 
III.  Dom  Diogo  Alvares  de  Brito* 

i. 

ESTE  dia  9  anno  de  1316*.  em  huma  Terça 
feira  ao  romper  da  menhã  naceo  o  Infante 
Dom  Joaõ  ,  filho  dos  Rcys  Dom  AfFonío  IV. 
e  Dona  Brites;  Viveo  pouco:  Jaz  fepoltado 
junto  a  feu  avò  EIRey  Dom  Diniz  no  Real 

Mofteiro  de  Odivelas,  na  Capelia  de  São  Pedro. 

11. 

DOna  Brites  de  Soufa ,  natural  de  Coimbra,  Religio- 
fa  da  Sagrada  Ordem  de  Saõ  Bernardo  no  Mofteiro 

de  Cellas  da  mefma  Cidade;  com  a  direcção  de  feu  Mef- 
treEfpiritual,FreyThomaz  de  São  Cirillo,  Carmelita  Def- 
calço  ,  Fundador  do  Convento  ,  e  Deferto  do  Buííaco, 

fe  aperfeiçoou  muito  na  vida  devota.  Efcreveo  hum  excel- 
lente  livro  fobre  a  Payxão  de  Chrifto ,  e  recebeo  do  mef- 

mo Senhor  eípeciaes  favores  nefta  vida,  e  na  morte,  cjue 

teve  preciofiffima,  nefte  dia,  anno  de  1640.  com  cem  an- 
nos deidade 

III. 
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Dia  25. 

de 

Setemb. 

Om  Diogo  Alvares  de  Brito  foi  Prior  mòr  da  infi- 

gne  Collegiada  de  Guimaraens ,  depois  Bilpo  de  Évo- 
ra ,  depois  Arcebilpo  de  Lisboa  ,•  governou  com  muito 

acerto  aquellas  Igrejas  por  fer  dotado  de  grandes  virtudes, 
e  letras.  Faieceo  íantamente  nefte  dia  ,  anno  de  1424, 

Sendo  Bifpo  de  Évora  ,  fe  abrio  na  Villa  de  Moura  a  fe- 
pultura  de  Dom  Pedro  Rodrigues  de  Moura,  para  íe  tresla* 
darem  feus  oííos  para  o  Convento  de  Berofica  de  Lisboa, 

como  deixara  ordenado  -,  e  achando -fe  incorrupto  ,  diííe 
hum  energúmeno,  cjue  eftava  na  Igreja,  que  a  incorru- 
pçaò  nacia  de  morrer  Dom  Pedro  eleomungado.  De  tu- 

do íe  deu  parre  ao  Bifpo  Dom  Diogo,  o  qual  mandou  , 
que  fe  abíolvcííe  o  cadáver  publicamente  j  e  aííim  íe  fez  à 

viria  de  grande  concurço  de  gente  ,•  e  concluída  a  abfol- 
viçsõ  na  forma  àà  Igreja  ,  repentinamente  fe  desfez  o  ca- 

dáver em  cinza,  ficando  os  oílos  elearnados,  efecos,-  0$ 
quaes,  recolhidos  em  hum  caixa5  ,  fe  conduzirão  para  o 
Convento  de  Bemfica. 

M 
VIGE- 
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Dia  24. 

oetemb, 

VIGESSIMO  QU  ARTO  DE 
SETEMBRO.  | 

I.  Erecção  da  Igreja  Metropolitana  da  Cidade  de  Évora. 
II.  fl  Venerável  Padre  loaõ  de  Almeida ,  da  Companhia  de 

JKSU. III.  Atyí*  o  Senhor  Infante  Dom  Alexandre. 
IV.  Duarte  de  Albuquerque ,  Marquez  de  Ba  [lo. 

1. 

ESTE  dia,  anno  de  1540.  à  iníbncia  delRey 
Dom  Joaõ  111.  erigio  o  Papa  Paulo  III.  cm  Me- 

tropolitana a  Igreja  Cathedral  da  Cidade  de  Évo- 
ra ,  de  que  foi  o  primeiro  Arcebifpo  o  Caideal 

Infante  Dom   Henrique  ,  que   era  Arcebifpo   Piirrnz  de 
c 

11. 

Braga. 

OVener.vel  Padre  Joaõ  de  Almeida,  da  Companhia 
de  JESU:  Naceo  de  pays  Cathoíicos  em  Londres  , 

M:tropoli  da  Gram  Bertanha  :  Criou-fe  neíle  Reyno ,  e 
delle  foi  conduzido  ao  Brafil ,  onde  tomou- a  roupeta  da 
Companhia  ,  naqual  viveo  fcílenta  e  hum  annos  ,  com 
fingular  fama  de  virtudes ,  e  milagres  :  Foi  incanfavei  no 

fagrado  miniíterio  da  Pregação  da  Fe  àquella  Gentilida- 
de,  guiando  innumeraveis  almas  para  o  Ceo ,  por  mcyo 

de  grandes  trabalhos  ,  e  perigos  :  Paííou  nefte  dia  a  lo- 
grar o  premio  delles,  anno  de  1653.  com  oitenta  e  deus 

de  idade:  Jaz  no  feu  Collegio  do  Rio  de  Janeiro. 

ih. 

O  mefmo  dia,emSeíta  feira,   anno  de  1723.   pelas 
finco  horas  da  menhã  naceo  em  Lisboa  o  Senhor 

lnfan- 
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Infante  Dom  Alexandre  ,  filho  dos  Sereniífimos  Reys  de  Dia  24, 
Porru<Tai ,  Dom  icaõ  V.  e  Dona  Maria  Anna  de  Auftria  _  , 
nolTos  Senhores.  Logo  os  finos  participarão  efta  noticia 
á  Cidade  ,  e  concorreo  ao  Poço  toda  a  Nobreza.  Na  San* 

ta  Igreja  Patriarchal  íe  celcbiou  Miíía  em  acçaô  de  gra- 
ças, c  Te  Deum  com  grande  foiemnidade  ,  cíhndo  pre- 

zente  o  Patiiarcha.  A  toda  efta  função  aííiftio  ElRey  com 
os  Senhores  Infantes  Dom  Francifco,  e  Dom  António,  e 

por  trez  dias ,  e  noites  íe  continuarão  os  feftejos ,  e  aplau- 
fos  coftumados  na  terra  ,  e  no  mar. 

iv. 

DUarte  de  Albuquerque  Coelho ,  Marquez  de  Baíio, 
Conde,  Senhor ,  e  Capitão  de  Pernambuco,  Gea« 

tii-homem  da  Camera  delRcy  Dom  Filippe  III.  de  Por- 
tugal ,  e  IV.  de  Caftella  ,  do  Confelho  de  Eftado  ;  fo-j 

bendo  ,  que  as  armas  Olandezas  invadiaõ  aquella  Capita- 
nia,  voluntariamente  paííou  logo  a  ella ,  e  adefendeo, 

obrando  acçoens  heróicas  no  tempo  de  nove  annos,  que 
durou  aquella  guerra ,  e  a  efereveo  em  Memorias  Diárias, 
que  íe  imprimirão  em  Madrid,  muito  louvadas  por  Ma- 

noel de  Faria  c  Soufa  na  fua  /Iganipe.  Efereveo  mais  doua 
compêndios  ;  hum  dos  Reys  de  Portugal  ;  outro  dos  de 
Aragaõ ,  Navarra  ,  Nápoles ,  Sicília ,  e  Condes  de  Bar- 

celona ,  que  íeiguardaô  com  eftimação  nas  Livrarias 
dos  Marquezes  de  Valença,  e  Abrantes.  Faleceo  em  Ma* 
drid  nefte  dia  ,  anno  de  1658.  com  feííema  e  fece  de 
idade. 

M  ij  VIGE- 
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Diâ  25. 

Sctemb  <S5>*S9>*55,,',5S*',8XS,'Oí4|SS**S><S9><S>«SS»,<|S» 

VIGESSIMO  QUINTO  DE 
SETEMBRO. 

I.  Santa  Aureha  V.  M. 

II.  Chega  a  Lisboa  a  Imagem  do  Senhor  dos  PaJJos  ref gatado 
em  Argel. 

III.  0  Padre  trancifco  Soares  Granatenfe* 1. 

ESTE  dia  padecco  martírio  em  Anania  ,  Cidade 
de  Itália,  a  gloriofa  Virgem,  e  Mártir  Santa  Au- 

rélia, Portugueza,  convertida  pelo  Apoftolo  San- 
tiago, na  Provinda  Interamneníe ,  imperando  Nero. 

11. 

NEfte  dia  do  anno  de  1716.  defembarcou  no  porto 
de  Lisboa  ,  em  tiiunfo ,  a  Sagrada  imagem  do  Senhor 
dos  Paflbs ,  cjue  refgatou  cm  Argel ,  e  do-ou  aos  Re- 

ligiofos  da  Santiflima  Trindade,  Silvelíre  Xavier  ;  os  quaes 
a  collocaraõ  na  Igreja  do  íeu  Convento  de  Livboa ,  e  nel- 

la  fe  venera  hoje  na  Capella  Collaterai  da  parte  do  Evan- 

gelho. 

iii. 
O  Venerável  Padre  Francifco  Soares  Granatenfe,  da 

Companhia  de  JESU  ,  chamado  ,  o  Doutor  Eximio, 

titulo,  que  lhe  deu  ,  eferevendo-lhe  quatro  vezes  o  Sum- 
mo  Pontífice,  dizendo-lhe,  que  a  graça  de  Deos  o  fize- 

ra eminente  m  lua  Igreja  ;  alguns  o  quizeraõ  fazer  Por- 
tuguez  ,  mas  ,  fe  o  naõ  foi  por  nafeimento  ,  o  foi  por 
aífirtencia ,  porque  affiftio  em  Portugal  muitos  annos ,  c 

em  Portugal  compoz  as  íuas  obras,  e  finalmente  em  Por- 

tugal mouco,  ou  aaceo  para  melhor  vida.  Foi  confuma- diífimo 
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diífimo  Letrado  ,    c  Efcritor  famofífTímo  ;  No  principio  Difl  25« 

de 
Setemb, dos  feus  eftudos  chegou  a  defconfiar  de  íl  ,  vendo-fe  rude, 

e  inhabil  para  as  (ciências  -,   Mas  pofta  a  confiança  em 
Deos,   abrio,  e  fobreíahio  de  modo  ,  cjue  chegou  a  fer 
hum  prodígio  raro  ,  hum  protento  íingular  de  fabedoria: 
Era  o  Oráculo  daquelles  tempos  ,  e  como  tal  ,   illuftrou 
as  mais  florentes   Univerfidades   de  Heípanha  ,  c  muitos 
aonos  regentou  a  Cadeira  de  Prima  deTheologia  na  Uni- 
verfidade  de  Coimbra  ,    com  grande  gloria  de  Portugal, 
aonde  deixou  difcipulos  ,   dignos  de  taõ  iníigne  Meftre; 
Dom  Aríonfo  de  Caftellobranco  ,   Bifpo  de  Coimbra  ,  e 
Vice-Rey  deite  Reyno  ,   lhe  chamava  Meftre  commum, 
e  outro  Ágoftinho.  Sendo  taõ  fuperiormente  fabio ,  nun- 

ca foi  inchado ,  e  por  iíío  mefmo  o  naõ  foi  ,•  Ainda  que 
foííe  muito  facii  a  íoluçaõ  de  qualquer  duvida  ,  que  fe  lhe 
perguntava  ,  principalmente  em  matérias  de  conciencia, 
rei  pendia  no  feu  idioma  Caftelhano  :    Vere  mis  papeies* 
E  depois  que  os  coníultava ,  refpondia  entaõ,  e  feguin» 
do  fempre  o  mais  feguro.    Na  Cadeira  dictou  muitos  an- 
nos  as  PoftiiL»  de  cor,  e  fem  caderno:    Em  cafa  di&ava 

juntamente  a  dous,  e  três  amanuenfes.  Na  fua  mefma  Re- 
ligião ,  e  da  fua  Naçaõ  mefma  ,  teve  hum  fatal  contradi- 

ctor,  o  Padre  Gabriel  Vafquez ,  que  floreceo  no  mefmo 
tempo,  e  o  impugnou  namayor  parte  das  fuás  opinioens. 
Eíla  oppoííçaõ  literária ,  refultou  em  mayor  gloria  de  am- 

bos ;  Julgando-fe  commumente  ,  que  o  Vafquez  excedia 
na  agudeza  :    O  Soares  ,  na  profundidade  ->    Aquelle  era 
mais  fútil ,  eíle,  mais  folido,  mas  hum,  e  outro  iníig- 

ne,- e  o  Soares,  fem  controverfia ,  mais  univerfal:  A  eí- 
le ,  reprefentado  nas  fuás  obras  ,  fe  aplicou  aquelle  dito 

do  fervo  do  Evangelho  :  Paúentiam  habe  in  me  &  omnia 
reddam  tibi.  Como  fe  o  mefmo  Padre  Soares  diíTera:Quem 

tiver  paciência  para  me  ler ,  tudo  achara  em  mim.  Hurn 
Académico  Conimbricence  o  louvou,  propondo-lhe  eíle 
problema:  Quem  deve  mais  a  Deos:  aquelle  a  quem  eí- 

le entregou  o  Sceptro  de  hum  Reyno ;  ou  voíTa  Paternida- 
de a  quem  entregou  a  chave  da  Sagrada  Theologia?  Ref- 

ponde  o :  Aquelle  deve  mais  a  Deos ,  a  quem  elle  concedeo  o 

conhecimento  próprio,  Compoz  vinte  e  quatro  grandes  vo- lumes, 
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Dia  25. lumes  ,  grandes  no  corpo  ,  e  mayores  no  efpirito.  Sendo 
«  .  em  todas  as  (ciências  taõ  eminente  a  ainda  o  foi  mais  na 

'íciencia  dos  Santos,  e  como  hum  dclles  viveo,  e  momo 
em  Lisboa  na  Cafa  profeíía  de  Saõ  Roque  neíle  dia,  Se- 

gunda feira,  pelas  ftte  horas  da  menhã,  anno  deióiz, 
tendo  fetenta  annos  de  idade  ,  e  fincoenta  e  quatro  d« 
Religião. 

VIGESS1MO  SEXTO  DE  SETEMBRO. 

I.  Dom  Fernando  da  Guerra ,  Arcebifpo  Primaz* 
II.  Bizarro  confiitlo  no  Campo  de  Ceuta. 
III.  Belchior  da  Graça ,  Cónego  Secular. 

1. 
OM  Fernando  da  Guerra,  Arcebifpo  de  Bra- 

ga ,  Prelado  infigne  entre  os  mayores,  e  be- 
nemérito de  clara  memoria.  Seu  pay  foi  D. 

Pedro  da  Guerra  ,  filho  do  Infante  Dom  Joaõ, 
neto  delRey  Dom  Pedro  I.  e  de  Dona  Ignez 

deCaftro.  Soa  may  Foi  Dona  Thereja  ,  filha  de  Joaõ  Fer- 
nandes Andeiro,   Conde  de  ourem.   O  fangue  Real  ,   que 

lhe  pulçava  nas  veas  ,  o  levantava  a  obrar  acçoens  illuf- 
tres ,  jà  em  beneficio  da  fua  Igreja  ,  jà  em  utilidade  do 
Reyno.  Foi  hum  dos  principaes  Miniftros  dos  Reys ,  D. 
Joaõ  I.   e  Dom  Duarte  ̂   O  mefmo  Rey  Dom  Joaõ  o  fez 
íeu  Chanceller  mòr  ,  c  primeiro  Regedor  das  Juíliças , 

que  houve  neíle  Reyno,  e  o  foi  em  quanto  viveo  ,  ain- 
da depois  de  Prelado  :  Logo  o  fez  Bilpo  do  Porto,  e  ul- 

timamente Arcebifpo  de  Braga  ,   e  cm  huma,  e  outra  di- 
gnidade ,  deo  claras  provas,  de  excellente   Príncipe,   e 

vigilante  Paítor.   Em  fen  tempo  teve  principio  em  Portu* 
gaJ  a  nobiliílima  Congregação  de  São  João  Evangdifta, 
t  da  grandeza  do  Arcebifpo  Dom  Fernando  ,  recebeo  os 
primeiros,  e  principaes  alimentos,  aquella  generofa  ,  e 

xeligiofa  planta.  Também  em  íeu  tempo  íe  eregio  a  Col- 

lcgiada 
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•  Jegiada   de  Barcelios ,   c  foi   o  mcímo   Arccbiípo  grande  Dia  2^. 
parte  na  íua  erecção.   lAmando  muito  [como  taõ  chega*  , 

do  parente  que  era  feu  ]   ao  Santo  Infante  Dom  Fernan-~ 
do  ,   o  feu  voto  ,  contra  o  de  muitos ,  foi ,  que  de  nenhum 
modo  le  entregam?  aos  Mouros  a  Cidade  de  Ceuta,   por 
preço  da  íua   liberdade  ,  attendendo  antes  ao  bem  com- 

mum  , .  que  às  rezoens  do  fangue ,   e  do  amor  •  e  o  mef- 
mo  Santo  Infante,  íe  pagou  muito  deíle  voto  do  Arccbií- 

po.  Nas  perigofas  contendas  que  houve  em  Portugal ,  en- 
tre o  Infante  Dom  Pedro,   Governador  do  Reyno ,   e  flu 

meyo  irmão  Dom  ArTonfo,   Conde  de  Barcelios,  o  Ar- 

ccbiípo Dom  Fernando  roi  o  medianeiro  na  paz  entre  arri- 
bo? (  poíto  que  durou  pouco]  e  quando  os  vio  necénegi 

liados  ,   e  unidos  ,   repetio  com  diíereta  aplicaçã>  ,    fa?- 
Ufldo  com  hum  ,   e  outro  ,  aqaellas  palavras    de  David. 

G)nam  bonum  ,   Êf  quam  jucundum  habttare  jratres  inimum* 
Os  Pddjes  do  Concilio  ,  ou  Conciliábulo  de  Baziléa  ,   o 

convidarão  a  que  feguiífc  o  leu  partido  ,    julgando  que 

cr-:,  certa   em  reputação  ,  com  a  authoridade  de  hum  ho- 
mem de  tanta  fama ,  e  grandeza.     Mas  elle  foube  efeo- 

lhcr  a  melhor  parte  ,    e  íeguio  fempre  as    do  verdadeiro 

Pontífice  Eugénio  IV.   AchouíTe  em  Lisboa ,  quando  na- 
ceo  ntíla  EiRey  Dom  Joaõ  II.  e  o  biutizou  na  Sé  da  rcef- 
ma  Cidade  ,  concorrendo  com  mageftofo  luílmento  para 
os  aplauzos  daquelle  dia.   Enriquiceo,  e  ennobreceo  a  íua 

Igreja  ,   e  Paços  Arcebifpaes  ,  com  ricos  ornamentos  ,   e 
fabricas  magnificas.    Foi  Arcebifpo   de  Braga  quarenta  e 
nove  annos,  e  morreo  nefte  dia,  no  anno  de  1467. 

n. 
Ous  irmaõs  delRey  de  Fez  vinhaõ  fobre  Ceuta  com 
dez  mil  lanças  ,  c  alguma  gente  de  pé  ,  e  outra , 

quv  traziaõ  por  mar  em  vinte,  e  íeis  embarcaçoens  ,  de- 
triminando  atacar  aquella  Praça  por  mar,  e  terra,  e  ga« 
nhaíla  daquella  vez.  Mas  Dom  Pedro  de  Menezes  Coode 
de  Alcoutim  ,  filho  do  Marquez  de  Villa  Real ,  Capitão  da 
mefma  Praça  ,  fahio  delia  nefle  dia  com  cento  ,  e  trinta 

lanças  a  encontrar-fe  com  algemas  Companhias  dos  Mou- ros , 
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Dia  26.  ros,   que  pertendiaó  fenhorear  o  campo  ,  e  pondo-os  em 
c        l  fugida  deícobrio  o  feu  Exercito  t   que  o  obrigava  a  retro- 
Setemb.     5  ir        •     1  /   1  - 

ceder,   mas  os  nonos  ainda  que  poucos,   le  honverao  tao 
valerofamente  ,  que  matarão  quaíi  duzentos  Mouros  ,  e 
deixando  dos  nofíos  hum  morto  ,  e  trazendo  trinta  e  féis 
feridos  ,  fe  recolherão  em  boa  ordem  à  Praça  $  e  os  Mou- 

ros deziftirao  da  empreza  ,  levando,  em  lugar  de  prezas, 
os  corpos  dos  qae  lhe  matarão. 

iii. 

Padre  Belchior  da  Graça  ,  natural  de  Matoíinhos  \ 

junto  da  Cidade  do  Porto  ,  de  nobre  geração  ;  de* 
poi>  de  fer  graduado  em  ambos  direitos  pela  Univerfulade 
de  Salamanca  ,  paííou  a  fer  Capitão  de  huma  Náo  da  Ar» 

mada  ;  depois  entrou  na  Congregação  dos  Cónegos  Se- 
culares de  Saõ  J»ão  Evangelina  ,  e  em  ferviço  deila  foi 

três  vezes  a  Roma,  onde  le  fez  periíiílimo  nas  línguas  He- 
brea,  Caidaica  ,  Siriàca ,  Arábica,  e  Grega,  que  apren- 
deo  dos  iníignes  Meftres  Abraham  Eíchelenie  Maronita, 

e  Canhachio  Rofcio  Grego.  Na  Latina  era  eloquentiíli- 
mo,  e  nella  fazia,  e  também  na  Cafteihana  ,  e  Portu- 

gueza  os  verfos,  com  ílngular  engenho,  e  valentia.  Ao 
nome  do  Summo  Pontífice  Urbano  VIII.  ftz  ,  e  impri- 

mio  hum  livro  com  cem  Anagramas  ,  que  tem  eíte  titu- 

1  o  :  Centum  Anagramata  m  laudem  $.  D.  Ar.  Urbam  VIII* 
Ponúfiâs  opúmi  Maximi.  Veletm  apud  Alphonfum  de  In* 
fula.  Anno  1644.  Sobre  a  jurifdiçaõ  Metropolitana  para 

com  os  Sufraganeos,  fez  hum  parecer  *imprcíío  nas  De- 
cifoens  do  Doutor  Manoel  da  Foníeca  Themudo  Part.  2. 

Decií.  245.  Efcreveo  outro  por  parte  da  juriídiçaõ  do 

Colleitor  Apoítolico  Alexandre  Caítracani,  íobre  o  Inter- 
dicto  ,  que  poz  em  Lisboa,  no  anno  de  1639.  o  qual 
le  conferva  na  livraria,  que  foi  do  Cardeal  Soufa.  Efcre- 

veo mais  :  Praxis  Penfionum  exigendarum.  Commentarta 
od  Tttulum  de  EletTtone.  A  vida  do  Venerável  Padre  An- 

tónio da  Conceiça5,  Cónego  Secular  da  Congregação  de 

Saõ  Joaõ  Evangelifta,  confervaõ-feM.  S.  Em  Itália,  Fran- 
ça ,    e  Hefpànha  teve  grandes  eftimaçoens  dos  homens reudàj 
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eruditos,  e  nas  compoziçoens  de  alguns  he  celebrado  coro  Dia 27. 
eiogios.   Morreo  em  Santo  Eloy  de  Lisboa  nelte  dia ,  «n- 
do  de  1Ó50. 

VIGESSIMO  SÉTIMO  DE  SETEMBRO. 

I.  Saõ  Marcos  JoaÕ. 

II.  Funda- fe  na  índia  a  primeira  fortaleza, 
III.  Tem  principio  a  primeira  povoaçaò\  em  Pernambuco. 
IV.  Defende fe  com  admirável  confiancia  a  fortaleza   de 

Calicut. 

V.  Começa  o  jegundo  cerco  de  Dto* 

1. 

AM  Marcos,  por  fobre  nome  Joaõ*  primo 
de  Saõ  Bernabé  ,  Difcipulo  dos  dous  primei- 
os ,   e  mayores  lumes  da  Igreja  Saõ  Pedro, 
e  Saõ  Paulo  ,  nomeado  muitas  vezes  nas  Epif- 
tolas  do  mefmo  Santo  ,  e  no  livro  dos  A&os 

dos  Apoftolos,  mártir  gloriofo  de  Chrifto  ;  Não  fó  illuf- 
trou  com  a  lua  pregação  o  noíío  Portugal,  onde  efteve 
algum  tempo  ,  mas ,  tempos  depois  ,  o  enriqueceo  com 
o  preciofiílimo  thezouro  do  leu  corpo.  Jaz  na  Cidade  de 
Braga  em  huma  Capella  antiquiíííma  da  fua  invocação, 

fita  no  Campo  chamado  dos  Remédios,  em  hum  ícpul- 
cro  de  jaípe  ;  Por  fua  interceííaõ  obra  o  Senhor  muitos 
mjíagres. 

11. 

O  mefmo  dia,  anno  de  1503.  fe  deu  principio  à 

Fortaleza  de  Cochim  ,  a  primeira  que  os  Portugue* 

zes  levantarão  na  Índia  :  Francifco  de  Albuquerque  ,  ir- 
mão do  Grande  AfTonfo  ,  teve  a  gloria  defta  primeira 

fundação  ,  em  que  aquelle  novo  Império  Portugucz  come- 
çou a  lançar  raizes ,  de  que  nafeerão  tantos  ,  c  taõ  glo- 

rioíos  fiutos  de  fama,  e  de  riquezas. 
N  III. 



98  ANNO  HISTÓRICO 
Dia  27. 
de  IH Setemb. 

DUarte  Coelho  de  Albuquerque  illuftre  ,  e  valerofo 
Cavalleiro,  militou  na  Índia  muitos  annos,  e  nel- 

la  obrou  efclarecidas  acçoens  :  EIRey  Dom  Joaõ  III.  lhe 

deu  em  premio  de  feus  grandes  ferviços  a  Capitania  da- 
c]uclla  parte  da  America,  que  chamaõ  Pernambuco.  Com 
profpeta  viagem  chegou  á  mtfma  terra  nefte  dia  ,  anno 
de  ....  dia  dedicado  aos  Santos  Mártires  Cofme  ,  e  Da- 

mião ,  em  cujo  obíequio  ,  por  eíb  caufa  ,  mandou  edi- 
ficar huma  Igreja  no  lugar ,  onde  defembarcara :  Achou 

grande  reziftencia  nos  Gentios  ,  mas  cortou  por  elles ,  e 

por  cila  com  tanto  valor  ,  que  em  breve  tempo  naó  te- 
ve contradição  ,  e  logo  deu  principio  à  Villa,  |  depois 

Cidade  ]  de  Olinda,  Capital  daquclla  Província,  a  qual 
fica  em  oito  grãos,  entre  alinha,  e  o  Trópico  Auftral , 
he  feu  clima  benigniílimo,  aterra  eftendida  em  vargèas, 
e  campinas  vcftidas  de  canaveaes ,  já  verdes ,  já  amarelos, 

formão  huma  beliííima  reprefentaçaô  :  Tem  muitos  en- 
genhos Reaes,  cada  hum  igual  a  huma  Villa  na  vaftidaõ 

das  officinas,  e  multidão  dos  que  fervem  nellcs :  O  pao 
Braíil  he  aqui  o  mais  preciofo  ,  e  delle  fe  tirão  fete  co- 

res fermofíflimas  :  A  nobreza  ,  e  a  opulência  ,  os  edifí- 
cios ,  as  riquezas,  c  as  delicias  íaõ  as  melhores  de  toda  a 

America  :  As  fuás  povoaçoens  principaes  faõ  Olinda  ,  c 
o  Arricife. 

IV. 

DEzejando  o  C,amori  fazer-íc  fenhor  de  huma  For- 
taleza ,  que  os  Portuguezes  haviaõ  edificado  ,  e 

fuftentavao  ,  naõ  longe  de  Calicut  ,  Corte  do  mefmo 

C,amori ,  veyo  fobre  elía  com  todo  o  feu  poder ,  que  paf- 
fava  de  noventa  mil  combatentes.  Mandou  logo  abrir 
huma  cava  ,  de  vinte  e  finco  palmos  de  largo  ,  em  for- 

ma de  meya  Lua  ,  cujas  duas  pontas  defembocavaõ  no 

mar  ,  ficando  a  Fortaleza  (  que  eftava  fituada  junto  a  el« 
le  )  dentro  deite  meyo  circulo  ,    impoífibilitada  de  todo 

o  foc- 
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o  foccorro  da  parte  da  terra  5   Pela  do  mar,   naõ  lhe  era  Dia  27. 
mais  fácil  ,    por  fer  então  inverno  ,  e  aquclla  cofta  mui-  _        ,  , 
to  brava.    A  eftes  grandes  impedimentos  ,  âcrecião  dous 
Baluartes,  que  mandou  levantar  nas  duas  pontas,   guar- 

necidos de  groíía  artilharia  ,  que  naõ  íó  batiaõ  a  Forta- 
leza ,  mas  defendia©   o  dtfembarque   a  quem  a  intentaífe 

ioccorrer :    Logo  lhe  mandou  pôr  finco  baterias  em  di- 
verías  partes,  fervindo-fe  de  canhoens  de  taô  defmezura- 
do  corpo  ,   que  alguns  defpediaõ  baila  de  féis  palmos  de 
roda.   Ao  mefmo  tempo  cubertos  os  inimigos  de  trinchei- 

ras ,  que  formarão  promptamente  da  terra  tirada  da  cava, 
perfeguiaó  aos  Portuguezes  com  inceífantes  tiros  de  in- 

finitas boccas  de  fogo,  e  com. nuvens  de  fetas.   Achava-íe 
a  Praça  com  trezentos  foldados    de  guarnição,  á  ordem 
de  Dom  João  de  Lima,  Cavalleiro  nobiliíÇmo  como  mof- 
tra  o  íeu  appellido,   e  inflamado  em  generofos  brios,  co- 

mo fe  prova  dos  que  moftrou  nefta  grande  fa.ífçaõ  :   Por- 
que cercado  de  taõ  numerofo  exercito? ,  combatido  por 

tantas  partes  de  taõ  furiofas  baterias,,   falto  de  foccorros, 

e  quafi  impoífibiiitada  a  efperança  delles  ,  com  taõ  pou- 
cos companheiros,  que  não  podjão  reyezar-fe  ,  nem  al- 

ternar o  trabalho  com  o  defeanço  j   Affim  prefeverou  re- 
zoluto,  e  confiante,  que,  fem  perder  palmo  de  terra, 
fuftentou  valerofamente  a  Praça  três  mezes  ,  e  quatorze 
dias  j   Atèque  nefte,  em  que  eftamos.,  %  eufta  de  muitas 
mortes  dos  infiéis,  e  aberto  o  caminho  #  ferro  ,  e  fogo, 
entrou  nella  em  peífoa  o  Governador  Dom  Henrique  de 
Menezes,  e  no  C,amori  a  ultima  defeonfiança  de  a  ren- 

der.  Defenganado,   pois,  aquelle  bárbaro,  de  que  era  in- 
contraftavcl  o  esforço  dos  Portuguezes,   trocado  em  hu- 
miliação  o  orgulho,  mandou  orTerecer  pazes  a  Dom  Hen- 
lique,  as  quaes  efte  lhe  concedeo  fendo  o  arbitro  das  con- 
cliçosns.    Naõ    deixaremos    de  referir  huma  circunílancia 
notável ,   e  que  cede  em  grande  gloria  da  noífa  Naçaõ. 
Antes  deite  cerco  havia  chegado   á  índia  huma  apertada 
ordem  delRey  Dom  João  111.  para  que  o  Governador  man- 
.daíTe  logo  defmantelar  aquella  Fortaleza  3  Mas  como  ao 
mefmo  tempo  vieíle  fobre  ella  oC,amorí,  rezolveo  0G0» 

vernador  moftrar-ihe  ,  que  a  defendia  a  todo  o  feu  po- 
N  ij  der, 
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Dia  27.  der,  e  cjae  depois  deite  defengano ,  a  largava  logo,  co-* 

,  mo  fez,  mandando-a  voar  inteiramente,  tanto  que  o  C,a* 

*  mori  fe  retirou  ;  Para  que  viífe  o  mundo,  que  os  Portu- guezes  fabiaõ  antepor  aos  efcrupulos  da  obediência ,  0$ 
primores  da  reputação  ,  e  que  cftimavaõ  ,  como  pre- 
ciofas  aquellas  pedras,  em  quanto  hia  neiJas  a  opinião  do 
Eftado,e  que  depois  as  deixavaõ ,  como  inúteis  ao  jnefmo. 
■  • ■>■■>     v. 

Or  morre  de  Soltaõ  Bddur,  Rey  de  Cambava  ,  fuc- 
cedeo  naquelle  Reyno  ícu  íobrinho,   Soltaõ  Mamud, 

moço  de  doze  annos  ,    c  com  o  Reyno   herdou    o  ódio 
contra  os  Pórtuguezes  ,  íempre  grande   naquelles  bárba- 

ros,  e  agora  mayor,   pelo  dezejo,  em  que  todos  srdiaõ, 
de  vingarem   a  morte  violenta  daquelle  Rey.    Renovou- 
fe  efte  empenho  com  mayor  força  á  vifta  do  grande  po- 

der  com   que  de,  ordem   do  Gram  Turco,  apareceo  nos 
mares  da  índia  Solimaõ  Raxa  blaíonando  ,  que  havia  de 
lançar  delia  aos  Pórtuguezes ;   Confiava  a  fua  Armada  de 
quafi  oitenta  vélíaS,   em  que  entravao  Galés  Reays,  e  Ga- 

leoens,   e  Nábs  efe  'grande  força,  com  ktc  mil  foídados, 
a  mayor  parte  Jarjizaros ,  que  íaõ  a  flor  das  fuás  milicias; 

A  efte  poder  navat'acreceo  o  terrefte  de  EIRey  de  Cam- 
bava,  que  conftava    de  nove  mil  infantes  eícolhidos  ,  e 

treze  mil  cavaflols  ;    E  nefte  dia  anno   de  1538.   cahiraõ 
por  mar  ,   e  tetfra^   hum,  e  outro  poder,   íobre  a  Ilha,  e 

Cidade  de  Dio  ,•    Começarão  logo  a  expugnar  huma  ,  e 
outra  com  ínceflantes  baterias,  defde  a  madrugada  até  às 
dez  horas  do  dia  ;  Não  faltarão  os  Pórtuguezes   em  lhe 
darem  pelo  mefmo  modo   as  boas  vindas  ,    e  poílo  que 
receberão  alguma  perda  ,  foi   mayor  fem  comparação  a 

que  flzeraõ  aos  inimigos  ,•    Profeguiiaõ  eftes  na  expug- 
naçaõ  com  grande  calor  \  e  paífados  alguns  dias ,  largara5 
osnoííos  hum  baluarte,  que  defendia  a  Ilha,  pela  parte 

fronteira  à  terra  firme.    Aqui  fuecedeo,  que  ganhado  pe- 
los Turcos  aquelle  poílo  ,  arvorarão  nelle  a  fua  bandei- 

ra ,  abatendo  a  de  Portugal  -y    O  que  viílo  por  fete  vale- 
rofos  foídados ,  impacientes  de  que  as  fagradas  quinas  ce« deffem 
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drilem   á  infame  mtya  Lua,  voltarão  ao  baluarte,  c  naBi'3*;*. demanda  de  abater  huma  bandeira,  e  levantar  outra,  pe- „       , 
itjando  com  grande  numero  de  1  urcos  ,    e  razenao  nel- 
les  grandiílimo  eftrago  ,  finalmente  perderão  as  vidas,  po- 

rém não  a  gloria  de  acção  tao  illuftre  $    Foraô  feus  cor- 

pos lançados  logo  ao  màr  ,  c  cbfervou-íe  ,   cjue  foílidos 
►fobrc  a  agua  forão  levados  contra  o  curfo  da  maré  ,  por 
mão  invifivel  ,  até  a  porta  da  Fortaleza,  e  recolhidos  pe- 
Jos  Portuguezes ,   fe  lhe  deu  fepultura  ,  em  lugar  fagrado» 
Feitos  os  inimigos  fenhores  da  Ilha  ,    e  da  Cidade       que 
os  noííos  naõ  puderaõ  defender  ,   por  ferem  taõ  poucos  , 
como  logo  diremos  ]  começarão  a  expugnar  a  Foitaleza, 
cm  que  confiftia  a  lumma  do  fucceíTo.    Era  Capitão  deila 
António  da  Sylveira  de  Menezes  ,    Fidalgo  da  primeira 
nobreza,  e  hum  dos  mais  illuílres  Capitacns  ,  cpe  milita- 

rão no  Oriente,   e  celtbradifíímo  nos  Annaes  da  fama  por 
efte  memorável  cerco.   Achava-fe  com  féis  centos  foléados 

apenas,  mas  efeolhidos,  e  grande  parte  nobres.   As  pre- 
paraçoens  para  a  defença,   crão  quaes  fe  podem  crer,  em 
acometimento  naõ  efperado  ,  e  cm  huma  Fortaleza  edi- 

ficada de  pouco  tempo  ,    com  muitas  obras  imperfeitas, 

e  outras  naõ  começadas.   Mas  os  peitos  fortes ,  íaõ  as  mu- 
ralhas mais  firmes,  e  os  coraçoens  valerofos,  faõ  as  mais 

effc&ivas  prevençoens. 

VIGE- 
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VIGESSIMO  OITAVO  DE  SETEMBRO. 

I.  Deícobre  Diogo  Lopes  de  Sequeira  a  Cidade  de  Malaca* 
II.  Entra  a  força  de  armas  a  primeira  vez  o  grande  Affon* 

fo  de  Albuquerque  a  Cidade  de  Ormuz. 
III.  Achilles  Efiaço. 

L 

ESTE  dia,  annodc  ijoo.  defcobrio  Diogo 
Lopes  de  Sequeira   a  famofiíTima  Cidade  de 
Malaca  ,  e  foi  efta  a  primeira   vez  ,  que  as 
bandeiras  Catholicas  ,    e  Portuguezas  íoraõ 
viftas  naquelle  porto  :    Os  Mouros  armarão 

varias  traiçoens  a  fim  de  deftruirem  os  Portuguczes,  mas 
de  todas  eleaparão  com  valor,  e  com  fortuna,  rezervan- 

24.de ju-do-fe  a  conquiíta  daquelíe  celebre  Empório  Oriental  para 

J8.°deA-  °  Grande  Affbnfo  de  Albuquerque,  como  em  outros  dias sorto.     dizemos. 

ir. 

Efte  diaj  ãnno  de  1508.  aviftou  o  grande  AíFon- 
fo de  Albuquerque  a  Cidade  de  Ormuz  ,  hum  dos 

mais  celebres  Empórios  do  mundo ,-  Defte ,  fe  dizia  na- 
quelles  tempos,  que  era  hum  anel ,  e  Ormuz  a  pedra  pre- 
ciofa.  Eílà  fundada  em  huma  Ilha  ,  dentro  na  garganta 
do  eftreito  do  Mar  Períico  ,  c  tem  de  huma  ,  e  outra 

parte,  pouco  diftantes,  as  coftas  da  Períía  ,  e  da  Arábia  , 
partecipando  a  riqueza  ,  e  opulência  de  ambas.  Chegou 
a  ella  o  famofíílimo  Capitão  Portuguez  ,  com  fete  Nàos^ 

e  quatro  centos  e  feífenta  homens  de  peleja  ,•  e  he  mais 
verdadeiro  ,  que  veroíimel,  que  com  taõ  pequeno  poder  t 
fe  animaífe  a  tamanha  empreza.  Deu  fundo  naquelle  por- 

to, entre  grande  numero  de  Náos  inimigas,  e  muitas  de 
grande  foiça.  A  Cidade  íe  poz  em  armas ,  valendo  fe  de 

todos 
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rodos  os  mcyos  ,  que  podiaõ  fcrvir  á  defença  da  fua  li- Dia  28. 

herdade,  contra  a  noíía  invafaõ.  Chegou-fe  a  rompircKn-  de, 
to,  c  derão-íe  Portuguczes  ,  c  Mouros  daas  batalhas,  hu- 

ma,  e  a  primeira,  no  màr  ,  a  fcgunda  na  terra  ,•  E  foi 
tal  o  valor  ,  e  fortuna  dos  noííos  ,  que  iobre  duas  illuf- 
tridirnas  vitorias  fe  fízeraõ  fenhores  da  Cidade,  e  tributá- 

rio o  Rey  delia  ao  de  Portugal  em  quinze  mil  Xerafins 

cada  anno.  Logo  deraõ  principio  a  huma  Fortaleza,  pa- 
ra que  foíTe  eftavel  o  jugo  iobre  a  cerviz  daquelles  in- 

fleis ,  mas  por  difiiculdades  infuperaveis  ,  que  fobrevie- 
iao  ,  e  muito  mais  por  diícordias  ,  que  houve  entre  os 
Capitaens  Portuguczes,  fe  naõ  profeguio  a  obra,  ficando 
refervado  o  complemento  delia  ,  para  outra  occaíiaõ  ; 
Nefta  fe  notou  ,  como  coufa  milagrofa  ,  que  em  hum , 
e  outro  combate  morrerão  muitos  dos  inimigos  ,  feridos 

de  fetas  ,  que  da  noíía  parte  naõ  havia  ,*  com  que  pare- 
ce, que  fe  voitavaò  contra  os  mefmos,  que  as  defpediaõ. 

ih 

Chilles  Eílaço ,  Portuguez  "9  nacco  na  Cidade  de 
L  Lisboa ,  outros  dizem,  que  naVilIa  da  Vidigueira, 

em  15.  de  Junho  de  1524.  feu  pay  Paulo  Nunes  Eftaço, 
Cavalleiro  iiiuftre ,  e  Guerreiro  ,  dezejando  ,  qoe  efte  fi- 

lho lhe  herdaíTe  o  mefmo  génio ,  lhe  poz  aquelle  nome, 
e  o  levou  comfigo  á  Índia  ,  para  que  na  tenra  idade  de 
menino,  começaífe  a  aprender,  e  exercitar  os  preceitos, 
e  acçoens  heróicas  da  Arte  Militar.  Mas  como  Achilles 

Eftaço  era  mais  inclinado  ás  letras,  que  ás  Armas,  com 

licença  de  feu  pay,  voltou  para  Portugal;  e  naõ  fatisfei- 
to  com  aprender  em  Évora  letras  humanas  com  o  Gran- 

de Meftre  delias,  André  de  Rcfende,  dezejando  inftruir-. 
fe  em  mayores  feiencias  ,  paííou  á  Univeríidade  de  Lo- 

vayna,  onde  foi  difcipulo  do  famofo  Pedro  Nanio  ,  elo- 
quentiflímo  Orador  daquelles  tempos,  e  o  igualou,  íenao 
excedeo  na  Oratória ,  na  Poezia ,  e  nas  noticias  das  lín- 

guas Grega  ,  e  Hebraica  ,  em  que  foi  egrégio.  Aplicon- 
fe  também  com  grande  fervor  ao  eftudo  das  fagradas  le- 

tras, em  que  naõ  foi  menos  miado,  e  feiente.    Por  caufa das 
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Dia  28.  das  guerra»,  que  naquelle  tempo  havia  em  Flandes,  dei- 

de     xou  a  Univerfidade  de  Lovaina,  e  paííou  á  de  Pariz  ,  e 

ecem  'depois  a  Roma,   onde  na  fapiencia  foi  condecorado  com 
tiniria  cadeira,  e  mereceu  grandes  louvores,   e  eítimâçoeni 
das  Purpura*  ,  e  peíToas  mais  doutas.    Pio  IV.  o  nomeou 

Secretario  do  Concilio  de  Trento  •  São  Pio  V.  (  a  quem 
foi  muito  aceito  )  o  fez  Secretario  das  cartas  Latinas  pa- 

ra os  Principes  j  [Gregório  XIII.   o  admittio   ao  numero 
dos  íeus  familiares.    Aos  mefmos  Pontífices  deu  obediên- 

cia,   por  mandado  de  El Réy  Dom  Sebaftião,   duas  vezes, 
c  huma  em  nome  do  Gram  Medre  de  Malta,  Frey  Joaõ 

de   la  Valete  ,    com    três  elegantiíTimas    oraçocns  ,    que 
admirou    Roma  ,    fendo    Pátria    de  grandes    Oradores. 

Viveo    fempre    no  eirado    celibato    com  exemplo  ,    re- 
tiro ,  e  deíintereífe  ,    fem   aceitar  os  lugares  honoríficos 

de  Cronifta  Latino   de  Portugal   ,   e  Guarda  mor  do  Ar- 
chivo  Real ,   para  os  quaes  o  convidou  EIRey  Dom  Sebaf- 
tiaò  ;    nem  o  de  Secretario  do  Cardeal    Dom  Henrique, 

depois  que  foi  acclamado  Rey  j  nem  muitos  benefícios  £c- 
ciefiaílicos  de  grande  renda  ,   e  authoridade  ,  que   fc  lhe 
orTerecerão,   Com  fincoenta  e  fete  annos  de  idade  faleceo 

em  Roma,   nefte  dia  ,   anno  de  1  5 8  1 .  Jaz  fepuítado  na 

Igreja    da  Congregaçaxõ  do  Oratório  da  mefma  Cidade, 
fem  infcripçaõ  alguma,  como  ordenara ;   porque  adeixou 

gravada  na  perpetua  memoria    dos  doutos  ,  e  nos  monu- 
mentos ,  que  fe  erigio    no  orbe  litterario  ,    com  mais  de 

vinte  e  finco  livros  ,  e  tratados  de  vários  aílumptos ,  eru- 
ditos ,   fagrados  ,   e  profanos,  que  compoz  em   proza,  c 

verfo  ,  e  deixou  impreífjs  na  lingua  Latina  ,•  com  tradu- 
çoens  ,  também  imprelTas  ,   que  fez  do  Grego  em  Latim 
a  muitas   obras  de  Saõ  João  Chrifoftomo,  Saõ  Gregório 

NiíTeno,  Santo  Athanazio  ,  Gregório  Antiocheno  ,  So- 
phronio,  Cyrillo,  Anaftacio  Sinaita,   Marciano,  Amphi» 

joquio,   Calimacho  •  com  outras  obras  Latinas  ,   que   ex- 
purgou, e  illuftrou  ,   e  por  fua  induftria   fe  imprimirão; 

com  vários  poemas  heróicos,   e  lyricos  ,  e  commentarios 
á  Poética  de  Anftoteles,   e  de  Horatio,  e  a  outros  aííum- 

ptos  ,  que  deixou  preparados  para  fe  imprimirem,  e  guar- 
daô  M.  S.  na  excellente  livraria ,  que  deixou  aos  Padres 

da 
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da  Congregação  do  Oratório  de  Roma  •   os  qnacs  a  confer-Dia  2b\ 

vão  com  devida  eftimação  cm  huma   boa  caía  ;    cm  cuja     ̂e 

porta  fe  vé  o  retrato  deAchilles  Eftaço  fobre  eíla  inferi-  e! 
pçaõ  Bibliotheca  Statiana.   Jufto  Lipíio  ,  o  Cardeal  Ctzar 
Baronio  ,  o  Doutor  Navarro  ,   o  Biípo   Dom   Jeronymo 
Ozorio  ,  c  outros  muitos  Sábios,  e  Efcritores    lhe  fazem 

elogios  lublimes,  e  o  aliegaõ,  e  louvaõ  com  grande  ref- 
peito,  e  veneração, 

V1GESSIMO  NONO  DE  SETEMBRO. 

I.  Nace  o  Santo  Infante  Dom  Fernando. 

II.  7 em  principio  em  Portugal  huma  horrível pefle. 
III.  He  feno  Rey  de  Malhorca  o  Infante  Dom  Pedro, filho 

delRey  Dom  Sancho  I.  de  Portugal. 

IV.  Caza  a  Infante  Dona  Beatriz ,  com  Carlos  III.  Duque 
de  Saboya. 

V.  Dom  JoaÕ  de  Soufa  ,  ultimo  Arcebtfpo  de  Lisboa. 
VI.  Dom  Jozè  Pereira  âe  Lacerda ,  Cardeal. 

1. 

ESTE  dia  ,  anno  de  1401.  naceo  em  Lisboa 

o  Infante  Dom  Fernando  ,  filho  dos  g!orio- 

fos  Reys  Dom  João  I.  e  Dona  Filippa.  Ha- 
via padecido  a  Rainha  huma  grande  doença, 

quando  o  trazia  no  ventre  ,  e  entendendo 

os  Médicos,  que  no  parto  perigaria  a  fua  vida,  intenta- 
rão o  aborto  do  feto  ,  poíto  que  jà  entaõ  o  fupunhaõ 

animado,  mas  a  virtuofiffima  Princeza  o  nao  confentio, 

e  refolveo  confiantemente  >  que  queria  morrer  ,  a  treco 
de  que  a  creatura,  que  trazia  nas  entranhas,  confeguiffe 

por  meyo  do  bautifmo  a  eterna  felicidade  j  Pagou-fe  o 
Ceo  tanto  defta  piedofa  ,  e  valerofa  refoluçaõ  ,  que  fem 

grave  moleftia  pario  hum  beliflimo  Infante  ,•  Felice  pela 
alteza  do  nacimento,  e  muito  mais  pelas  prendas ,  e  vir- 

tudes ,  de  que  depois  deu  ííngulares  provas  ca  vida  ,    e 
O  ainda 
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Dia  29. ainda  mais  fingulares  ,    e  mais  ilíuftres  na  morte  ,  como 

de  ,  em  outro  lugar  dizemos. Setemb. 

II. 5«  deju 
nho. 

NO  mefmo  dia  ,  anno  de  1348.  fe  começou  a  fentir 

nefte  Reyno  a  pèfte  ,  a  que  chamarão  :  A  moftan» 
dade  grande  :  Parcceo  mais  caftigo  eípecial  da  mão  de 

Deos,  do  que  effeito  natural ;  Dizem,  que  naceo  na  Sci- 
thia  ,  onde  à  força  ,  e  vehemencia  de  efpantolos  terre- 

motos abrio  a  terra  hum  boqueirão  horrendo  ,  o  cjual 
lançou  tão  peçonhento  vapor  ,  que  corrompeo  o  ar  ,  e 
levado  dos  ventos,  fe  ateou  brevemente  por  toda  a  terra, 

levando  a  mayor  parte  das  gentes:  Defde  os  léus  princir 

pios  durou  três  annos:  Em  Portugal  três  mezes ,  com  ef* 

pantofo  eftrago, 

111. 

O  infante  Dom  Pedro  ,  filho  de  ElRey  Dom  Sancho 
í.  depois  de  varias  perigrinaçoens  em  Heípanha,  e 

Atiica,  onde  deu  iliuftres  provas  de  generalidade  ,  e  va- 

lor; cazou  com  a  Condeça  de  Urgel  ,  Senhora  de|gran- 
des  Eftados,  a  qual  ,  morrendo  fem  fucceííaõ  ,  o  deixou 

por  feu  univeríal  herdeiro  ;  Mas  dezejando  ElRey  Dom 
jayme  de  Aragão  encorporar  0$  mefinos  Eftados  com  o 
Principado  de  Catalunha,  fez  troca  com  o  Infante  Dom 

Pedro  ,  dando-lhe,  com  Titulo  de  Rey  ,  a  Ilha  de  Ma- 
Ihorca  ,  de  que  o  Infante  tomou  poííe  nefte  dia  ,  anno 
de  123  i, 

IV. 

Infante  Dona  Bsatriz,   filha  dos  Reys  de  Portugal 
Dom  Manoel  ,  e  Dona  Maria  ,   fendo  chegada   a 

Villa  Franca  de  Niza  na  grande  Armada  ,  que  a  condu- 
zio  de  Lisboa,  como  referimos  em  outra  parte:   Nefte  dia, 

i^ofto.    anno  de  1521.  cafou  com  Carlos  III.    Duque  deSabova, 
Príncipe  de  Piamonte,  ReydeChypre,  Príncipe,  e  VU 

gario 

IO.  de 
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gario  perpetuo  do  Sacro  Império  ,  do  qual  foi  rectbida  Dia  29. 

com  taõ  grandes  feitas  ,  alegrias  ,  c  eítimaçoens  ,  que  fez  Sete^b 
bater  Medalhas  de  prata  com  o  feu  retrato  ,  e  com  etta 

inicnpçaõ:  Beatrix  Duciffa  Sabaudia  ,  Lufitania  Rtgis  Fi- 
lia: e  no  reverfo  :  Saluti  Patrta ,  Êf  ad  perpetuam  rei  me- 

moriam. Em  outras  tinha  :  Beatrtx  Decus  Portugália  i  Du- 

aflaque  Sabaudite.  Nas  hiílonas  de  Saboya  hc  Princeza 

muito  celebrada.  Jà  diííemos  delia  em  outro  lugar.  nriro.  a" 

v. 
Om  Joaõ  de  Soufa  ,  dos  Condes  de  Redondo,  foi 
Porcioniíla  ,  e  Collegial  do  Collegio  Pontifício  de 

Saõ  Pedro  áà  Univerhdade  de  Coimbra,  e  Deputado  da 

Inquilição  de  Lisboa.  Criou*fe  em  caía  de  feu  tio  o  Gran- 

de Arcebilpo  de  Évora,  Dom  Diogo  deSoula;  de  quem  ̂   d  -  , 
falíamos  em  outra  parte,  onde  aprendeo  as  melhores  di-  nciro. 
recçoens  de  hum  prudente  Prelado ,  de  hum  vigilante  Paf- 
tor.  Sendo  de  trinta  ,  e  íinco  annos  ,  foi  eleito  Bilpo  de 

Miranda  ,  e  porque  não  aceitou  eíla  dignidade  ,  depois  no 
anno  íeguinte  ,  por  obediência  impoíla  pelo  feu  Director 
eípiritual,  o  Venerável  Padre  Bartholomeu  do  Quental, 

aceitou  fer  Bifpo  do  Porto  ,  depois  paífou  para  Arcebif- 
po  de  Braga  ,  depois  para  Arcebifpo  [  e  foi  o  ultimo 
de  Lisboa.  Afemelhava-íe  às  fuás  ovelhas  em  veítir  de  lã$ 
Nâo  teve  outro  veftido  de  feda  ,  fenaõ  o  com  que  foi  ía- 
grado  Bifpo  do  Porto ;  0$  veftidos  interiores  ,  e  a  cama  > 
e  tudo  o  mais ,  que  tocava  ao  ufo  da  fua  peííoa  ,  tudo  era 

pobre,  humilde,  remendado.  Eftando  enfermo  com  hu- 
ma  grande  febre,  mandou  o  Medico,  que  lhe  tiraífem  da 
cama  hum  cubertor  de  lá ,  que  tinha,  e  naõ  fe  achou  em 

todo  o  Palácio  alguma  colcha,  nem  outro  pano  mais  li- 
geiro, que  o  de  hum  bofete,  que  ihe  lançarão  na  cama. 

Na  fua  caía  ,  e  família  naõ  gaitava  mais  de  três  mil  cru* 
zados  cada  anno  ,  tudo  o  mais  era  dos  pobres  ,  e  com 
elles  difpendia  naõ  ío  as  rendas  das  Mitras  ,  mas  do  feu 

próprio  património  5  e  porque  as  eímollas  excediaõ  todas 
as  íuas  rendas  ,  muitas  vezes  pedio  empreitadas  grandes 
quantias.  Em  Braga  chegou  talvez  a  dar  a  própria  cama, 

O  ij  em 
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Dia  29.  em  que  dormia  ,  e  muitas  vezes  as  camizas.  No  anno  de 

de      1696.  ateou-fe  no  Porto  huma  terrível  Epidemia,   e  naõ 
>c  em  '  cabendo  os  enfermos  nos  hofpitaes ,  aííiftio  o  caritativo 

Paftor  a  todos  com  tudo  o  cjue  lhe  era  neceflario  de  me- 
dicinas, fuftento,  c  regalos  ,  e  fe  empenhou  para  ifto 

em  vinte  mil  cruzados.  Depois  da  íoa  morte  ;  conftou 

pelos  livros  das  contas,  que  no  Porto,  e  em  Braga  dif- 

pendera  em  eímolas  hum  milhão  ,  e  duzentos  mil  cruza- 
dos j  e  em  Lisboa  ,  nos  féis  annos  e  meyo  ,  que  foi  Ar- 

cebifpo,  duzentos  e  fincoenta  e  dous  mil  e  quarenta  cru- 
zados, além  da  fumptuoíiííima  Sacriftia,  que  fez  em  Bra- 

ga ,  e  preciofos  ornamentos  ,  que  deu  à  Sé  do  Porto. 
Acreditou  Deos  a  abrazada  caridade  defte  excellente  Pre- 

lado com  alguns  prodígios:  Em  huma  occaíiaõ  fe  acharão 
no  cofre  dez  mil  cruzados,  que  antecedentemente  havia 
dado  de  tímolla,  como  aífirmou  com  juramento  o  feu 

Mordomo.  Aplacon-fe  de  repente  com  a  fua  bençaõ  hu- 
ma grande  tormenta  ,  que  tendo  feito  dar  á  coita  dous 

navios  da  frota  do  Porto  ao  entrar  da  fua  barra  ,  tinha 

pofto  os  mais  no  mefmo  perigo;  o  que  vendo  alguns  he- 
reges fe  converterão  á  verdadeira  crença  da  Santa  Igreja 

Romana.  Também  outros  dous  hereges  fe  reduzirão  fomen- 
te com  ver  a  devoção  ,  e  ternura  ,  com  que  o  mefmo 

Prelado  celebrou  o  Sacrifício  da  Miíía  na  Villa  de  Vian- 

na.  No  Porto  congregou  Synodo  ,  em  que  eftabeleceo 
novas  ,  e  excellentes  conftituiçoens  ,  as  melhores  defte 

Reyno.  Foi  diligente  em  viíitar  as  fuás  Dioceíís  ,•  deíve- 
lado  em  mandar  por  Miííionarios  Apoftolicos  clamar  con- 

tra os  defeaminhos  dos  caminhos  de  Deosj  cuidadofo  em 

arrancar  abuzos,  em  cortar  vícios  ,  em  reformar  coftu- 

mes,-  folicito  em  promover  virtudes  ,  em  premiar  mere- 

cimentos,- prompto  ,  e  devoto  em  dar  ordens,  era  admi- 
niftrar  Sacramentos  5  e  de  noite  levava  o  da  Euchanftia 
aos  enfermos;  e  em  tudo  muito  advertido,  pio  ,  afFavel. 

Derão  em  Roma  taõ  grande  brado  as  paftoraes  virtudes 

defte  iníígne  Prelado,  que  o  Summo  Pontífice  Innocen- 
cio  XII.  lhe  efereveo  huma  carta  ,  em  forma  de  Breve, 

cheya  de  grandes  louvores  ,  e  conclue  com  eftas  ponde- 

rofas  palavras:  Reltauum  eft>  uttui  fimilis  effe p ergas.  Man- dou 
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dou  em  vida  fazer  em  Braga  a  fua  fepultura.  DepoíitouDiaso. 
cm  todos  os  Conventos  de  Religioíos  certa  quantia  de 
diaheiro  de  efmolas  de  MiíTas,  para  fe  lhe  dizerem  tanto, 

que  íe  divulgafle  a  noticia  da  fua  morte.  As  Mageftades 
dos  Sereniffimos  Reys  Dom  Pedro  II.  e  Dom  Jcaõ  V. 
noílo  Senhor  lhe  ácraõ  para  três  Pontífices  a  nomina  de 

Cardeal.  Mas  trocou-fe  a  purpura  em  mortalha,  falecen- 
do íantamente  o  Illuftriííimo  Senhor  Dom  Joaõ  de  Soufa 

(  preciõfa  coroa  dos  Arcebifpos  de  Lisboa  )  neíle  dia, 
anno  de  171  o.  cora  íeffenta  e  três  de  idade.  Foi  fepulta« 
do  no  Cemitério  dos  pobres  da  Sé  de  Lisboa,  e  fem  Epi- 

táfio algum,  como  deixou  ordenado.  Naõ  fendo  pobre, 
yiveo  como  pobre,  morreo  como  pobre,  enterrou  íe  co« 

mo  pobre  ,•  à  fcmelhança  de  Chrifto  Senhor  noífo  [  co- 
roa permanente  dos  Prelados  da  fua  Igreja  )  owê  fendo  ri- 

co por  amor  de  nós  fe  fez  pobre.  2.  Corint.  8.  o.  O  Cabbido 

de  Lisboa  lhe  fez  magnificas  exéquias ,  em  que  orou  o  Pa- 
dre Doutor  Francifco  de  Saõ  Bernardo  ,  Cónego  Secular 

da  Congregação  de  Saõ  Joaõ  Evangelifta  ,  comaenergia, 
que  fe  vé  na  mefma  oraçaõ  impreíía. 

vi. 
Om  Jozé  Pereira  de  Lacerda  >  naceo  na  Vilía  de 

Moura  de  pays  illuftres  em  fete  de  Junho  de  166,1.* 
Foi  Doutor ,  e  oppoíítor  Canonifta  na  Univeríldade  de 
Coimbra;   Promotor,  Deputado,   e  Inquifidor  do  Santo 
Cilício   na  Inquifiçaõ   de  Évora  ,    Prior   da  Igreja  de  Saõ 
Lourenço  de  Lisboa  ;  Prior  rnór  de  Palmela    da  Ordem 

Militar  de  Santiago^   Bifpo  do  Algarve  ;   Executor  da  Bul- 
ia Áurea  da  creaçaõ  do  Patriarchado  de  Lisboa  Occiden- 

tal.   O  Papa  Clemente  XI.     o  creou  Cardeal  Presbítero 
por  Nomina  deiRey   Dom  Joaõ  V.  noiTo  Senhor  ,   que 
também  o  fez  feu  Confelheiro   de  Eftado.    Em  Mayo  de 

1721.   palíou  a  Roma  para  entrar  no  Conclave,  em  que 

foi  eleito  o  Papa  Innocencio  XIII.  o  qnal  lhe  deu  ocha- 
peo ,  o  anel  Cardinalícios  ,  e  o  Titulo  de  Santa  Suzana, 

e  iugar  nas  Congregaçoens  do  Concilio  Tridentino,  da  Itn- 
munidade  Eccle/iajlka  ,  do  índice  ,  c  daa  Indulgências.  A 

Aca- 
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Dia  29.  Academia  dos  Árcades  o  elcgeo  íeu  Colíega  por  acclarna- 

c  u  Ça°  »  c  ̂ e  ̂ cu  °  nome  Retinto  Stdiano.  Os  Porcioniftas 

*  do  Collegio  Clementino  ,  que  faõ  Fidalgos  da  primeira 
nobreza  de  Itália,  lhe  fizeraõ,  e  confagraraõ  hnma  feita 

Académica  de  Letras,  e  Armas.  Por  morte  do  Papa  in- 
nocencio,  entrou  com  os  mais  Cardeacs  no  Conclave, em 
que  íahio  eleito  o  Santo  Padre  Bentdido  XIII.  Com  as 

fuás  letras  ,  erudição  ,  e  acçoens  generofas  admirou  aquel- 
la  Cúria  t  e  acreditou  a  Naçaõ  Portugueza.  Em  1728. 

voltou  para  efte  Reyno,  e  pa«a  o  Teu  Bifpado,  e  andan- 
do na  fua  vifita  geral  enfermou  gravemente,  e  le  reco- 

lheo  ao  feu  Palácio  da  Cidade  de  faro,  onde  faleceo  neÇ- 

te  dia ,  anno  de  1738.  com  fetenta  e  lete  annos  trez  mezes 
e  vinte  e  dous  dias  dejdade.  Jaz  fepultado  no  Jazigo  dos 

Pre!ados*daque!la  Dioceíl»  Foi  varaõ  doutiííimo  ,  grande 
Orador  ,  e  de  Sermoens.ifeus  ha  dous  tomos  impreííos. 
Efcreveo  também  outros  dous  de  matérias  pertencentes  â 

lnquiíiçaõ ,  que  fe  naõ  imprimirão  ate  o  preíente. 

TRIGESSIMO  DE  SETEMBRO. 

I.  Entra  Lopo  Soares  de  Albergaria   na  liba   de  Ceilão  ,  e 
faz  tributário  a  EiRey  de  Columbo* 

II.  Parte  EJRey  D.  AffonfoV.  a  primeira  vez  para  Africa. 
III.  A  Infante  Dona  Brites  ,  mulher  do  infante  Dom  Fer- 

nando. 

IV.  Defende-fe  com  infigne  valor  a  Fortaleza  de  Chalé, 
V.  ProciJJaÔ  dtvotijfima  em  Lisboa. 

1. 

EILAM  ,  Ilha  nobiliflima  ,  entre  as  do  Ori- 
ente ,  he  a  terra  mais  Auftral  de  toda  aqael- 

la  Região  ,  que  jaz  entre  os  dous  illuftres  Rios 

índio,  e  Ganges:  Terá  de  comprimento  oi- 
tenta legoas  ,  e  de  largura  quarenta  ,  he  de 

puros,  e  excellemes  ares ,  muito  fértil,  eriça:  Nella  de- 

pofitou 
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pofírou  a  natureza  grande  parte  dos  feus  thefonros  -y  Pode-Dia  30, 
mos  dizer  (  deixando  outras  muitas  dtògas  de  grande  pre-     cIc 
\  j  i_  j  1  Settmb. 

ço  J    que  o  mar  ,  que   a  rodea  ,   he  mar   de  pérolas  ,  e 
aíiorar:  As  penhas  encerraò  em  grande  copia ,  rubins  ,  e 
çahras , e  outras  pedras  precioías :  Os  matos  faõ  decanei- 

la,  a  mais  ícieóta  daqueilas  partes:  Os  Eltfantes,  que  nel- 
la  ha  ,  faõ  os  de  melhor  inllinto  ,  c  os  mais  valentes  de 

toda  a  índia,  e  por  iíTo  muito  eítimados:  He  habitada  de 
Gentios  ,  a  que  naõ  falta  induftria  ,  nem  vaior  ,  e  do- 

minada de  nove  Reys ,  ou  Régulos,  dos  quaes  o  mayor, 

c  mais  poderoío  he  o  de  Columbo  ,•  A  cft'4.  famofa  Ilha 
chegou  neftc  dia,  anno  de  15  18.  Lcpo  Soares  de  Al- 

bergaria ,  Governador  ,  que  entaõ  era  da  Índia  ,  com 
dezaíete  vèllas,  e  defembarcou  em  terra,  vencendo  gran- 

des contradiçoens  ,  e  logo  deu  principio  a  huma  Forta- 
leza no  poito  principal  do  Reyno  de  Columbo;  cujo  Rey 

fez  tributário  ao  de  Portugal  em  trezentos  bahares  de  ca- 
cella,  que  do  noíío  pezo  ,  faõ  mil  e  duzentos  quintaes  , 
e  doze  anéis  de  rubins  ,  e  çafiras  ,  e  feis  Eltfantes  para 
ferviço  da  feitoria  de  Cochim,  tndo  cada  anno. 

11. 

Avendo  o  Summo  Pontífice  Calixto  III.  cxhortado 

aos  Príncipes  Chriftàos,  já  naõ  p3ra  a  conquifta  da 
Terra  Santa,  mas  para  defenfa  da  Chriírandade,  temero- 

tamente  ameaçada  do  furor,  e  potencia  do  Turco,  novamen- 
te íoberbo,  e  orgulhoío  com  a  conquiíla  do  Império  da 

Grécia,  foi  o  noíío  Rey  Dom  Arfonfo  V.  o  único  Prín- 

cipe, que  com  eífeito  fe  prevenie  para  empreza  taõ  fan- 
ta  ,  e  recebendo  a  Cruzada  ,  ajuntou  hum  poder  naval , 
digno  de  taÔ  grande  Rey;  Mas  vendo,  que  os  outros  da 
Europa,  attentos  aos  próprios  intereííes,  ou  detidos  de 
outras  difficuldades  ,  naõ  acodÍ3Õ  pela  caufa  commua  da 
Republica  Chriíta,  fe  rezolveo  a  voltar  as  armas  contra 
os  Mouros  de  Africa  j  E  neíte  dia,  em  Sábado  ,  anno  de 

1458.  fahio  da  barra  de  Setuval  (por  haver  péfte  em  Lif« 
boa)  e  com  huma  Armada  de  duzentas  e  vinte  vèllas, 

acompanhado  de  feo  irmaõ  o  Infante  Dom  Fernando ,  e a  mayor, 
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Diajo.a  mayor,  e  melhor  parte  da  Nobreza   de  Portugal,   fe  fez 

.    na  volta  daquella  terra,  theatro  illuftre  das  íuas  glorias, 

'onde,  por  ellas  ,  confeguio  o  gloriofo  renome  de  Afri- cano. 

m. 

Infanta  Dona  Brites  ,  filha  de  feu  tio  o  Infante  D. 

Joaõ ,   filho  delRey  Dom  Joaõ  I.  e  da  .Senhora  D. 

Ifabel  ,  filha   do  primeiro  Duque    de  Bargança  Dom  Af- 
fonfo  ,  foi  cafada   com  feu  primo  com  umaõ   o  Infante 
Dom  Fernando  ,   filho  dos  Reys  Dom  Duarte  ,   e  Dona 

6  de      Leonor,  de  que  houve  a  feliz  ,   e  Real  delcendencia,  que 

A 

Abril. temos  dito  em  outras  partes.  Fundou  na  Cidade  de  Beja 

tenibro.C"°  Morteiro  da  Conceiçiõ,  o  primeiro  deite  nome  edifica- 
do em  Portugal ,  e  o  dotou  com  larga ,  e  Real  maô.  Foi 

Princezí  adornada  de  excellentes  partes,  e  virtudes  dignas 
de  feu  alto  nacimento.  Morreo  nefte  dia  anno  de  1506. 

Jaz  em  huma  Capella  do  clauftro  do  meímo  Morteiro. 

IV. 

EM  obfervancia  da  confpiraçaõ  dos  mayores  Prínci- 
pes do  O.iente  contra  os  Portuguezes ,   fahio  o  C,a- 

morí  com  poderoía  Armada    a  infeílar  algumas  das  nof- 
fas  Praças  ,    e  pouco  depois   com  hum  Exercito   de  cem 
mil  combatentes  veyo  fobre  a  noíía  Fortaleza  de  Chalé. 
Eftava  ella  fituada  fobre  huma    ponta  de  terra  eminente 

ao  mar  ,   e  naõ  paíTava  a  fua  guarnição   de  fetenta  Tolda- 
dos ,  e  padecia  grande  falta  de  muniçoens  de  guerra  ,   c 

muito  mayor,  de  bocca.   Mandou-a  logo  o  C,amoii  cer- 
car de  vallos,   e  plantar  nelles  forte,   e  numerofa  artelha- 

ria  ,•  Sobre  o  rio  ,  ou  barra  ,  mandou  plantar  grande  nu- 
mero de  peças,  de  huma,  e  outra  parte,  e  outro  mayor 

numero  de  Arcabuzeiros ,  e  por  fer  muito  eftreito  (  ain- 
da que  fundo  )  mandou  atraveflar  nelle  hum  grande  mal- 

tro,  lufpenfo  huma  braça  de  baixo  d'agua ,  com  o  pezo 
de  muitas  ancoras  :  Logo  mandou  bater  a  Fortaleza,  e 

rcpetir  os  aíTaltos ,    mas  com  tal  fuceifo,  que  bem  enten- 

deo, 
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deo ,  que  fó  a  fome  poderia  render  os  finados  ,•  Em  pou-  Dia  30* 
co  tempo  era  extrema  ,    a  que  fe  padecia.    Participou  o„       , 
r>     •     -  t  n.         t  j    A  a.      \^n  •     Setemb* 
Capitão  (  que  era  Dom  Jorge  de  Caitro  )  as  Praças  cir- 
cunviíínhas   o  grande  aperto,  em  que  eftava  j  O  que  ía- 
bido  por  Dom  Diogo  de  Menezes,  Capitão  mòr  da  Ar- 

mada do  Malavar,  refoWeo  foccorrer  a  Fortaleza  a  todo 

o  rifeo,  e  preparados  doze  navios  (  quaes  fofria  a  eftrci- 
teza  daquelía   barra  )   mandou  enveftir  nefte  dia  ,   anno 
de   1571.    com    aquelle  referido  monte  de  diíficu idades, 
Acodio  logo  todo  o  poder  dos  inimigos,  a  huma,  e  ou- 

tra margem  do  rio ,  e  nelle  andavão  também  muitas  das 
fuás  embarcaçoens,  cheyas  de  gente  ,  e  armas.    Envefti- 
raõ  ,  em  fim  ,  com  denodada  rezoluçaõ  os  valeroios  Por- 
tuguezes,   e  le  tratou  hum  deíigual,  e  temeiozo  comba- 

te. Eraõ  immenías  as  nuvens  de  bailas,  que  choviaõ  ío- 
bre  os  noííos    O  fogo  lhe  cegava  os  olhos ,  o  fumo  lhe 
impedia    a  refpiraçaõ  ,   as  vozes  daquelía  multidão  nume- 
rofa  lhe  atroavaõ  os  ouvidos,  o  maftro  atraveçado  dian- 

te ,   lhe  impedia  os  paífos,  as  embarcaçoens  contrarias  os 
combatiaô  demais  perto,   achando  os  noílos  em  cada  hu- 

ma, huma  nova  contradição.   Por  tudo  cortou  ,  tudo  ven- 
ceo  o  eítremado  valor  dos  Portuguezes  $  Entrarão  ,  em 
fim  ,  e  entregando  os  baftimentos  ,    e  muniçoens  ,   que 
levavaõ,  e  ficando  na  Fortaleza  muitos,  voltarão  os  mais 

com  duplicada  vitoria  :    Duplicada  :   Porque  os  mefmos 
perigos  ,  que  tiveraô  ao  entrar  ,  acharão  ao  íahir.    Aqui 
íuecedeo  a  hum  foldado,  cujo  nome  deixou  em  íílencio , 
naô  fabemos  fc  a  incúria,   fe  a  inveja,  que  eftando  gra- 

vemente ferido,   perguntou:  Se  eftava  foc  cor  rida  a  Forta- 
leza delRey  ?  e  dizendo-lhe,  que  fim  :  Refpondeo:  /Igo* 

ra  morra   eu  muito  embora  ,  que  nao  quero  mais  honrada 
morte.    Taõ  eftimavel  era  naqaelles.  tempos  ,   ainda  para 
os  Portuguezes  fem   nome  ,    a  honra  da  gloria  militar. 
Morrerão  dos  noíTos  mais  de  quarenta  :    Em  outros  mui- 

tos fe  viraõ  patentes  maravilhas,  porque  contentes  as  bai- 
las com  lhe  fazerem  huma   pequena  nódoa  ,    lhe  cahiaõ 

aos  pés. 

v. 
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Setemb. 
□ 

V. 

mcz. 

J  Efte  dia  ,  anno  de  1708.  tornarão  a  levar  os  Re» 
j  ligiofos  do  Convento  da  Trindade  de  Lisboa  o 

Santimmo  Sacramento  para  a  fua  Igreja,  e  juntamente  a 
milagroia  Imagem  de  Chrifto  Noiío  Senhor  ,  que  por 

cauía  cjo  grande  incêndio  ,  que  em  outro  dia  deixamos  re» 
ferido  j,  tinhaõ  levado  para  as  Igrejas  do  Carmo,  e  deSaõ 
Roque.  Piégou  o  Padre  Frey  Jozé  Dtlgarte  da  mcíma 
Ordem  da  Trindade  ,  depois  Biípo  do  Maranhão,  e  to- 

mou por  Thema,  com  muita  propriedade,  aquellas  pala- 
vras do  Levitico,  cap.  10.  n.  6.  Ormas  domus  IJrael  plan» 

gant  imendmm  ,  quod  Dommus  Juftttavtt.  Edificou  efta  pro- 
ciííaõ  muito  a  toda  a  Cidade  ,  e  no  Sermaõ  derramou  o 

Auditório  muiras  Ingrimas,  a  que  fe  íeguiráo  muitos  actos 
de  caridade  ,   penitencia  ,  e  reforma  de  muitas  pcíloas. 

• 

PRIM  El- 
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PRIMEIRO   DIA 
DE    OUTUBRO. 

I.  Os  Santos  VeriJJimo ,  Máxima,  e  Júlia  MM. 
II.  Santa  Godtnha. 
III.  Dona  Bernarda  Ferreira  de  la  Cerda. 

IV.  Venerável  Padre  JoaÕ  da  Fonfeca. 
V.  Tem  principio  fecunda  vez  em  Coimbra  a  Umverfidade* 

Memoria  dos  Jogeitos  ,  que  delia  fahiraõ  para  Mef» 
três  de  outras. 

i. 
S  Santos Veriffimo,  Máxima,  eja- 
lia  nafceraô  cm  Lisboa  ,  Metropoli 
de  Portugal ,  em  grande  gloria  da 
mcfma  Cidade  ,  e  Reyno.  Publica- 
raõ-fe  em  feu  tempo  huns  cruéis  edi" 
ctos  contra  os  Chriílaõs  ,  com  fc- 
veriííimas  penas  ,  e  os  Miniftros  de 
Diocleciano  [  que  entaõ  imperava  ] 
feguindo-lhe  o  génio  ,  as  executavaõ 

com  atroz  impiedade  ,  banhando  cada  hora  as  maõs  no 
íangue  dos  innocentes.  Innundava  em  tiranias  Lisboa , 
quando  Veriílimo  ,  mancebo  de  poucos  annos  ,  e  Maxi* 
102  ,  e  Júlia,  ainda  meninas,  1c  reíolveraõ  de  fua  própria 
vontade  ,  a  bufcar  o  Prcfidente  Romano  ,  c  pcftos  na  fua 
prezença  o  arguiraõ  afperamente  das  fem  razocns,  e  vio- 

lências, que  obrava  contra  os  cultores  do  verdadeiro  Deofj 
Aqui  fe  verificou ,  que  efte  Senhor  coftuma  eleger  as  cou- 

P  ij  ias 
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Dia  i«  fas  fracas  para  confundir  as  fortes.  Pafmou  o  ímpio  Juiz> 

,  ouvindo,  cm  fogeitos  taõ  tenros, palavras  tão  duras,-  Tra- 
gou primeiro  de  os  atrahir  com  foavidade ,  mas  vendo  % 

que  nada  aproveitava  ,  paííou  a  crueliflimas  provas  de  ef- 
quiíitos  tormentos.  Maadou-os  fechar  por  muitos  dias 
em  ham  fétido ,  e  tenebroío  cárcere  ,  e  prohibirlhe  todo 
o  género  de  fuftento  ,  por  ver  fe  os  vencia  o  rigor  da 
prizaõ,  e  o  da  fome,  c  fede,  mas  em  vaõ.  Mandou-os 
abrir  a  açoutes,  e  rafgar  com  garfos  de  ferro  ,  e  arraftar 
pelas  ruas  da  Cidade,  c  os  Santos  MM.  banhados,  mais 
que  no  próprio  fangue,  em  celeftial  alegria,  naõ  faziaõ 
mais  ,  que  cantar  louvores  a  Deos ,  certos  da  gloria  ,  e 
coroa  immortal,  que  os  eíperava.  Cançado  o  cruel  Juiz, 
e  cheyo  de  furor  diabólico  os  mandou  finalmente  dego- 

lar nefte  dia ,  e  lançar  feus  corpos  no  Tejo ,  atados  com 
grandes  pedras  j  Mas  logo  appâreceraõ  milagrofamente 
nas  áreas  do  mefmo  Rio  ,  e  os  Chriftaõs  os  íepultaraò 
naquelle  lugar  ,  que  por  elles  fe  chama  ,  ainda  hoje  y 
Santos t  c  aííi,  em  tempos  menos  tribulentos  ,  lhe  edifi- 

cou huma  Igreja  do  meímo  nome,  da  qual  foraõ  depois 
5.  de  Se-  tresladados  para  outra  mais  fumptuofa  ,  como  em  outro 

dia  dizemos.  Naquella  praya  fe  achaõ  ainda  defde  aquelle 
tempo  algumas  pedras  tamanhas  como  hum  ovo  pequeno, 
com  huma  Cruz  de  huma  banda,  e alguns  finaes  de  fangue. 

11. 

SAntaGodinha,  Abbadeça  doMofteirõ  de  Bafto  da  Or- 
dem do  gloriofo  Patriarcha  Saõ  Bento,  tia  de  Santa 

Senhorinha,  a  quem  criou  àcCdt  menina  no  mefmo  Mof- 
teiro  em  Santo  amor,  e  temor  de  Deos,  c  de  fua  educa- 

ção fahio  taõ  grande  Santa  ,  como  confira  da  fua  admi- 
rável vida ,  que  cm  compendio  referimos  em  outro  lugar. 

Morreo  Santa  Godinha  nefte  dia  fantiffimamente  :  Ja* 

fepultada  na  Igreja  de  Bafto. 

III. 
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D/a  r; 

iii.  nde, Oucubr, 

Ona  Bernarda  Ferreira  de  la  Cerda ,  matrona,  infí- 

gne  cm  fea  tempo,  e  que  o  fera  lempre  nosfuta- 
íos  ,  por  fuás  excellentes  partes ,  e  prendas  naturaes ,  c 

àdquifitas  5  Tocava  todos   os  inftrumentos  com  ílngular 
deftrcza:   Sabia  com  perfeição  varias  íingoas :  Era  na  Re- 
thorica,  Filoíofia  ,  €  Mathematica  eminente  :    Na  Poe- 

zia  foi  hum  raro  prodigio :  Compoz  a  Hefpanha  libertadat 
primeira,  e  íegtmda  Parte  em  verfo  heróico:  AsSoleda* 

des  do  Buçaco-.  Hum  tomo  de  Comedias  ,  e  entre  eUas  a 
de  Santo  Eufiaqmo ,  que  intitulou  5  El  Caçador  dei  Gelo  , 
devotiílima ,  e  cheya  dé  bizarros  conceitos:  Compcz  ou- 

tro livro  de  Diálogos  ,  outro  de  Poezias  varias  $    Fez  0$ 
Argumentos  à  Malaca  conquiftada  de  Francifco  de  Sâ  de 
Menezes ,  e  Rithmo  Latino  ,  e  íinco  Decimas  Portugue- 
zai  em  louvor  do  mefmo  Poema  :  Foi  fummaroente  ve- 

nerada dos  mayores  homens, que  entaõ  floreciaô  emCaf- 
tclla,  e  Portugal:  Lope  da  Vega  Carpio,  e  Joaõ  Peres 
de  Montalvão  lhe  dedicarão  livros  :    Feíippe  III.  a  deze- 
jou  por  Meftra  dos  Infantes  feus  filhos,  do  que  ella  mo- 
deílamente  fc  efeuzon.  Ainda  foi  mais  excellêntc  nas  Vir- 

tudes ,  qae  nas  Sciencias :  Confeífava-fe  muito  a  meude, 
e  os  feus  ConfeíTores  nunca  lhe  acharão  peccado  mortal: 
Rezava  todos  os  dias  por  voto  o  Officio  de  noífa  Senho- 

ra :  Gaftava  muitas  horas  em  oraçaõ :  Dava  muitas  efmo- 
las  :  Sofreo  com  admirável   conformidade  as  mortes  de 

feu  marido  ,  e  filhos  ,    e  varias  perfeguiçoens  ,  dos  que 
mais  lhe  deviaõ ,   e  frequentes  achaques,  que  finalmente 
lhe  tirarão  a  vida.    Cazou  com  Fernão  Corrêa  de  Souía, 

Fidalgo  ornado  também  de  grandes  prendas :   Ambos  ja- 
zem fepultados  no  Convento  dos  Carmelitas  Defcalços  de 

Lisboa,   a  que  chamaõ  dos  Remédios,  com  efte  Epitáfio, 
que  he  bem  fe  participe. à  curioíidade  univerfal  por  meyo 
da  eftampa  :    Diz  aífim.    Fernão  Corrêa  de  Sou/a  =  Dona 
Bernarda  Ferreira  de  la  Cerda  =  oferecem  aqui  mortos  coti- 
dianno  facrificio  =  e  efperao  o  dia  da  immoY t alidade  —  NaJ- 
cerao  com  honra ,  viverão  com  aplaufo  ̂   morrerão  com  exrm' 

pio 
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Dia  i.  pio  =  FeTtccs  finyular  mente  ambos  —  Eile  najorte  de  lao  hji- 
n  u  &ne  mu^er  =  ÉÚa  ms  dote*  de  huma  alma  taõ  fubtime  •=  Que 

fim  igual  na  Idade  prezente ,  venceu  a  fama  das  pajfadas  = 
Sua  erudição  ,  juízo  ,  engenho  ,  e  a  grandeza  dejtu  efptri» 
to  cantou  com  heróico  efiillo  -  E/panha  libertada  :  Sua  Pie- 

dade ,  e  Virtude  para  com  Deos ,  de/prezo ,  e  efquecimen* 
to  do  Mundo ,  repetem  com  faudofa  ,  e  celefiial  at  monta  = 
os  eccos  da  Soledade  do  Buçaco  =  Seus  efcritos  Jaõ  feu  retra* 
to  —  Suas  cinzas  nojfo  de/engano  =  Foi  laureada  no  Paratzo 
do  Ceo  —  no  primeiro  de  Outubro  de  1644, 

IV. 

O  Venerável  Padre  Joaõ  da  Fonfeca ,  da  Companhia 
dejefus,  natural  de  Vianna  de  Alemtcjo,  floicceo 

em  noíTos  dias  em  muitas,  e  exccllentes  virtudes  ,  que  o 
fnbiraõ  a  hum  alto  gráo  da  perfeição  chriftã.  Compoz 
também  ,  e  imprimio  muitos  livros, todos  efpirituaes ,  co- 

mo íea  Author  •>  e  todos  para  gloria  de  Deos ,  e  utilidade 
efpiritual ,  e  temporal  dos  próximos;  porque  com  os  po- 

bres difpendia  pontualmente  todo  o  produeto  dos  mef- 
mos  livros  ,  que  laõ  os  feguintes.  Norte  efpiritual  da  vi- 

da Chriftã,  Inílrucçaõ  efpiritual  para  antes,  e  depois  da 

Sagrada  Communham.  Efcola  de  Doutrina  Chriftã.  Ef- 
pelho  de  penitentes.  Guia  de  enfermos  ,  e  moribundos. 
Sylva  moral,  e  hiftorica.  Alivio  de  queixozos.  Antídoto 
da  alma.  Satisfação  de  aggravos,  e  confolaçaõ  de  vinga- 

tivos. Deixou  manuferitos,  outra  Sylva  moral  ,  c  hifto- 
rica pelo  teor  da  que  fe  imprimio  :  Mais  humas  Medita- 

çoens  dos  Exercícios  de  Santo  Ignacio.  Perguntandofe-lhc 
huma  vez  ,  como  podia  eferever  tantos  livros  ,  refpon- 
deo  :  Fazemos  ifto  ,  f aliando  pouco  ,  dormindo  pouco,  efere- 
vendo  pouco  :  Significando  nefta  ultima  palavra  as  poucas 

cartas  que  eferevia  ,  empregando  a  fua  pena  fó  em  elcri- 
turas  fantas,  e  que  foífem  de  utilidade  às  almas,  e  aos  po- 

bres ,  aquém  dava,  como  temos  dito,  o  lucro  que  dos 
íeus  livrinhos  lhe  vinha.  Morreo  como  homem  jufto  no 
Collegio  de  Santo  Antão  de  Lisboa  ,  neíle  dia  anno  de 
170 1.  com  feíTcnta  e  nove  de  idade ,  e  fincoenta  e  dous da 
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da  Companhia.  Jaz  cm  logar  diftin&o,  fcpalchro  eleva-  Eia  lí 

do,  com  nobre  Epitáfio.  -  "e, r  Outub. 

V. 

J  O  mefmo  dia,  no  anno  de  15:38.  fe  deu  principio 
à  Univeríídade  de  Coimbra,  porque  notai  dia,  e 

anno  fe  começou  nella  a  ler  publicamente  ;  Havia  tido 

ícu  principio  na  mcfma  Cidade  ,  (  como  já  ditíemos  cmn'deFe' 

outra  parte)  donde  depois  paliou  para  Lisboa,-  Mas  porv 
muitas,  e  urgentes  confideraçoens,  entre  as  quacs  era  a 

mayor  o  experimentar-fe  ,  que  naõ  concordavaõ  bem  as 
pertufbiçocns  da  Corte  com  a  quietação  precifa  ,  e  nc- 
ceffaria  para  o  eftudo  das  letras,  fe  refolvco  ElRey  Dom 
Joaõ  MI.  em  a  tranfplantar  outra  vez  naquclla  Cidade  ,  na 
qual  fe  coníiderou  também  a  circunftancia  de  tilar  no 

coração  do  Rcyno  ,  que  facilitava  o  concurfo  aos  Eftu- 
dances  de  todas  as  Províncias  dellej  Segurou  lhe  copioías 
rendas,  (  que  paííaraõ  de  trinta  mil  cruzados  )  tiradas,  a 

mayor  parte  ,  do  Real  Convento  dos  Cónegos  Regula- 
res de  Santa  Cruz,  ao  qual  por  eíía  rezaõ  concedeu  o  pri- 

vilegio ,  e  prerrogativa  de  ler  fempre  o  Prior  Geral  daquel- 
1c  Convento,  e  Ordem  Cancellario  da  nova  Univeríída- 

de: Divide  fe  elia  em  Efcollas  mayores,  e  menores:  Na- 
quciUs  íe  lé  Theologia,  Efcritura,  Cânones,  Leys, Me- 

dicina ,  e  Muíica  :  Neftas  (  que  correm  por  conta  dos  Pa, 

dres  áâ  Companhia.)  fe  lem  as  lingoas  Latina  ,  e  Gre- 
ga ,  Rcthorica  ,  Mathematica  ,  Filoíofia  ,  e  também 

Theologia  eípeculativa  ,  e  moral.  Foi  o  primeiro  Rey- 
tor  deíla  Univeríídade  novamente  traníplantada  a  Coim- 

bra» Dom  Agoílinho  Ribiiio  ,  que  acabava  de  fer  o  ul- 
timo Reytor  da  rneíma  Univeríídade  em  Lisboa  ,  e  foi 

também  o  primeiro  Biípo  de  Angra ,  e  depois  de  Lame* 

go,  Cónego  da  Congregação  do  Evangelifta  j  Seguiraõ- 
le  no  mefmo  Cargo  vários  íogeitos  de  muitas  letras,  ede 

grande  reputação,  e  depois  o  oceuparaó  Fidalgos  da  pri- 
meira nobreza,  que  delse  íahiraó  para  os  mais  altos  em- 

pregos Eccleílafticos  do  Reyno  ;  De  fora  delle  mandou  El- 
•.Rey  Dom  Joaõ  IH» -  vir  com  grandes  partidos  a  muitos  Ef- 

trangeiros , 
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Dia  i.  trangeiros,  e  Portuguezes,  que  curfavaô  as  mais  floren* 

n  ,  tes  Univeríidades  da  Europa  com  fama  de  infignes  Le- 
trados. Mas  porque  fenaõ  diga,  que  a  Naçaõ  Portugue- 

za  deve  ás  Eftrangeiras  em  grande  parte  a  ctltura  das 
feiencias,  e  que  lhe  eftà  neíía  divida  ,  moftraremos  aqui 
o  excefío,  com  que  lhe  correfpondeo  ,  e  daremos  huma 

abreviada  lifta  dos  grandes  Mcftres ;  que  de  Portcgal  fa- 
hiiaô  para  Lentes  das  mais  famofn  Uni veifidadts  da  Eu- 

ropa ;  advertindo,  que,  ílm  duvida,  deixamos  de  ufe- 
rir  muitos  ,  por  falta  de  noticias  j  e  porque  a  Univeifí- 
dade  de  Salamanca  nos  fica  mais  perto  ,  começaremos 

por  cila. 
Salamanca.  Frei  Diogo  Fernandes,  Francifcano  ,  Len- 

te de  Prima  de  Theologia  :  Alva»o  Gomes  ,  Lente  da 
mefma  faculdade  ,  e  também  na  Univcifidade  de  Luthe- 
íia.  De  Cânones,  Fernaõ  Ayres  de  Mcza  ,  de  Vefpora  , 
e  Prima:  Pedro  Margalho,  Miguel  da  Cofta,  Dom  Joaô 
Altamirano,  Vafco .Rodrigues,  Belchior  Cornejo,  Frey 
Luiz  de  Saõ  Françiíco  ,  antes  de  entrar  Religiofo.  De 

Ltys  ,  Manoel  da  Cofta,  Lente  de  Prima:  Ayres  Pinhel, 

iucceflor  de  Manoel  da  Coita:  Heytor  Rodrigues,  fuecef- 
for  de  Ayres  Pinhel  ,  todos  três  Lentes  de  Prima  fuecef- 
fivos.  Afcenço  Gomes  ,  Nuno  da  Coita  ,  Dom  Francif- 

co  de  Puga  ,  Lentes  de  Vefpora.  Ayres  Barboza,  Fran- 
çiíco Caldeira  Phcbo,  António  Gomes,  Amador  Rodri- 

gues, Lentes  deLeys;  e  de  Inítituta,  Jeronymo  de  Mil- 
laò  Fragozo.  De  Medicina,  Duarte  Fernandes,  de  Pri- 

ma; Ambrofío  Nunes,  de  Veípora  ;  Agoftinho  Nunesj 
Filofofia  ,  e  Medicina  Francifco  Fernandes  ,  e  Luiz  de 

Lemos.  Filofofia,  João  Soares  de  Brito,  e  Scbaítiaõ  Go- 
mes de  Figueiredo.  De  Mathematica  ,  Rafael  Nogueira. 

De  Aítrologia,  Gabriel  Gomes.  De  Rethorica,  Francii- 
co  Homem  de  Abreu  ,  e  Joaô  Fernandes  ,  de  Prima  ,  e 
a  leu  também  na  Univerfidade  de  Alcalá.  De  Humani- 

dades, Francifco  Martins ,  de  Prima;  M  moei  de  Azeve- 
do ,  Gafpar  Alvares  da  Veiga  ,  e  Manoel  de  Oliveira.  Ay- 
res Barboza  ,  primeiro  Lente  de  Grego  cm  Salamanca  ,  e 

em  toda  Hefpanha. 

Putiz    Foraõ  Lentes  nefta  Univerfidade  ;|  em  Theo- logia, 



DIÁRIO  PORTUGUEZ.  12 1 

logia,  Dora  Joa5  Frocs ,  Cónego  de  Santa  Cruz  de  Co- Dial. 
ímbrâ  >  e  depois  Cardeal  :  Dora  Pedro  Sardinha  ,  Frey  ̂ ,  , 
Gaípar  dos  Reys  ,  Dominico,  Frey  Jorge  de  Santiago, 
Frey  Joaô  da  Cruz  ,  Agoíiinho  ,  Frey  Duarte  ,  também 
Agoftinho  ,  Dom  Frey  Diogo  Soares  de  Santa  Maria , 
Francifcano  ,  Lente  de  Theologia  ,  e  Controveríias  ,  è 
também  na  Univerítdadc  de  Lovayna  j  Diogo  de  Gouvea 

o  Velho,  Lente  de  Prima  de  Theologia,-  André  deGou- 
▼ea  feu  fobrinho  ,  foi  Teu  focceffor  na  mefma  Cadeira; 

Diogo  de  Gouvea  ,  fobrinho  do  Velho,  Lente  de  Artes  j 
Marçal  de  Gouvea  ,  também  fobrinho  do  Velho,  Lente  de 

Artes,  e  Humanidades,-  Diogo  da  Silva  ,  Lente  de  Mede- 

cina  ,•  Dom  António  Pinheiro  ,  depois  Biípo  deMiranda, 
Lente  de  Humanidades. 

Sapiência  Romana.  Frey  Gregório  Nunes,  Agoftinho; 
Franciíco  da  Coíla  ,  e  Diogo  Seco  ,  Jefuitas ,  Lentes  de 

Theologia.  Jorge  Calhan  iro  ,  Cânones  j  Pau!o  Calhan- 
dro  feu  tslho  ,  Inftituta;  Gabriel  Falc-ô  ,  Inflituta  ;  Ma- 

noel Conftantino  ,  Rethorica,  e  Filofofia;  Joaõ  Vaz  da 

Mota,  Rcthorica,  e  Lógica-  Thomaz  Corrêa  ,  Huma- 
nidades, e  também  na  Univerfidade  de  Bolonha ;  Achii- 

les  Eftaço,  Humanidades;  Frey  Francifco  de  Santo  Agof- 
tinho  Macedo  ,  Francifcano  ,  Controvertias  ,  e  Hiftoria 
Lcclcfiaftica,  e  na  Univerfidade  de  Pádua  Filofofia  Moral. 

Lovayna.  Frey  António  de  Sena,  Dominico,  Theo- 
logia j  Frey  Luiz  de  Sortomayor  ,  Dominico  ,  Theolo- 

gia, e  também  na  Univeríidade  de  Alcalàj  Frey  Agoíli- 
nho  da  Graça  ,  Eremita  AgofUnho  ,  Theologia  ;  Dom 

Frey  Diogo  Soares  de  Santa  Maria  ,  Francifcano  ,  Con- 
troversa j   Filippe  Montalro  ,   Medicina 

Ptza.  Bento  Pinhel,  e  Diogo  Lopís  deUlhoa, Len* 
tes  de  Leys  ,•  Filippe  Eiiano  Montalto  ,  Gabfiel  da  Fon« 

íeca  ,  Maninho  'de  Meíquita  ,  Lentes  de  Filoíofia  ;  Jor- 
ge de  Moraes  ,  Medicina  ;  Rodrigo  da  Fonfcca  ,  Medi- 

cina ,  e  também  cm  Pádua  -y  Efrevaõ  Rodrigues  de  Caf- 
tro  \  Lente  de  Prima  de  Medicina. 

Bolonha.  Dom  Frey  Aivaro  Paes  ;  Francifcano  ,  e 
Manoel  Rodrigues  Navarro  ,  Lentes  de  Cânones  \  Frey 

LaizdcBeja,  Agoftinho,  Lente  de  Escritura }  Thomaz 

Q.  Cor- 
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Dia  i.  Corrêa  ,  Rethorica  ,   e  também  em  Roma. 

de  ferrara.  Luiz  Teixeira,  Lente  de  Leys  ,•  e  de  Me- 
dicina ,  Amato  Lufitano  t  aliaz  Joaõ  Rodrigues  de  Cai- 

tello  branco.  Pádua,  Eftevaõ  das  Neves  Cardcira,  Len- 
te de  Leys.  Duarte  Madeira  ,  e  Rodrigo  da  Fonieca , 

Lentes  de  Prima  de  Medicina.  Frey  Francifco  de  Santo 
Agoftinho  Macedo,   Franciscano,  de  Filoíoíia  Moral. 

Turim.  Pedro  de  Barros ,  Lente  de  Medicina,    Tolo- 
fa.    António  de  Gonvea  j    Lente  de  Leys  ,   e  também  cm 
Avinhaõ.   Pedro  Vaz  Caftello,  e  Francifco  Sanches,  Len- 

tes de  Medicina. 

Mompilher.  Lentes  de  Medicina  ,  Fernão  Mendes , 
Lazaro  Ribeiro  ,  e  André  Lourenço  Ferreira.  Efte  foi 

Cancelario  da  mefma  Univeríidade  ,  do  Coníciho  de  El- 
Rey  Henrique  IV.  de  França,  efeu  Fiílco  mòr.  Avinhaõ. 

António  de  Gouvea,  Lente  de  Leys ,  etambim  t m  To- 
lofa  Bordeux.  Dom  Frey  Francifco  Soares  de  Vilhegas  , 
Carmelita  ,   Lente  de  Filofotia  ,   é  Theologia. 

Barcelona*  Frey  Thomaz  Toft^do  ;  Carmelita  ,  Len- 

te de  Prima  de  Theologia.  Lenda,  Frey  Ag<  ftinhoOío- 
rio,  Eremita  Agoílinho,  Lente  de  Theologia.  Sevilha. 
Dioniíio  Velho  ,  Anathomia.  0[funa.  Frey  Pedro  de 
Abreu,  Francifcano  ,  Theologia.  Frey  Alberto  de  Faria, 

Carmelita  ,  Eícritura.  AfFonio  Nunes  de  Caftro  ,  Medi- 
cina. 

C>aragoça  de  Aragão,  Frey  Pedro  de  Alverca  ,  Trino, 
Lente  de  Prima  de  Theologia.  Cândia.  O  Padre  Maneei 

de  Sà  ,  Jefuita  ,  Theologia.  Santiago.  Frey  Plácido  de 

Lima,Bcnedic~tino,  Theologia. 
Alcalà.  Frey  Thimoteo  de  Ciabra  ,  Carmelita  ,  Fi- 

lofofia,  e  Theologia.  Paulo  Corrêa,  Theologia  de  Veí- 
pera.  Frey  Joaõ  de  Santo  Thomaz  ,  Dominico  ,  Theo- 

logia de  Prima.  Thomaz  de  Aguiar  ,  Medicina.  Valha' 
dolid.  Frey  Gafpar  de  Mello  ,  Agoílinho  ,  Efciitura  de 
Prima.  Frey  Nicolao  Coelho  do  Amarai  ,  Tiinitario, 

Theologia.  Frey  Serafim  de  Freytas  ,  Mercenário  ,  Ca- 
no aes  de  Prima. 

Qxorita.  Frey  António  de  Lisboa, Francifcano,Theologia. 

Athem.  Frey  Joaõ  Sobrinho,  Carmelita,Theologia  de  Prima. 

Perga» 
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Per  gamo.  Frey  Guilherme  de  Portugal ,  Francifcano,  The- D**  ,« 

ologia    Cantabrtgia.  Frey  Thomè  de  Portugal  ,  Francif-Q  5. 
cano,   Theologia.    Delmga.  O  Padre  Manoel  da  Veiga, 
Jefuica  ,  Lente  de  Prima  de  Theologia. 

Floreccrâo    na    Univerfidade   de  Coimbra    fogeitos 
clariiTmios  em  todas  as  Sciencias.  Na  Theologia  ,  o  gran- 

de Soares»  Frey  Egidio  da  Aprefentaçaõ,  Frey  Martinho 
de  Ledcíma.  NaEfcritura,  o  inílgne  Oleaftro  ,  Frey  Hei- 

tor Pipto  ,   Sotto  mâyor,  e  Barradas.   Nos  Cânones  Mar- 
fim Afpilcueta  Navarro  ,  Agoftinho.  Barbofa  ,   Dom  Ro- 

drigo da  Cunha,    Nas  Leys  ,  o  Grande  Pedro  Barboía, 
o  Sutii  Acoita  ,  Jorge  de  Cabbedo  ,  Gabriel  Pereira.    Na 
Medicina,  o  Grande  Thomaz  Rodrigues ,  Garcia  de  Hor- 

ta ,  e  Chriftováo  da  Cofta.    Na  Filofofia  ,  o  Padre  Ma* 
noel  de  Góes ,  Author  dos  Curfos  Conimbricenfcs  ,  e  o 
Padre  Pedro  da  Foníeca,   Author  da  Sciencia  Media,  £a- 
mofiífimo  Comentador  de  Ariftoteles  ,  e  que  fgi  Meílrc 
da  Filofofia  ,  e  Mathematica  do  Padre  Chriftovaõ  Cláu- 

dio, que  depois  tanto  illuftrou  com  (eus  excellentcs  deri- 
tos  eílas  Sciencias.   Deixo  outros  infinitos  de  igual  nome; 
e  não  trato  por  agora  dos  modernos,  que  ficaó  para  ou- 

tra penna  mais  ragarofa  ,  que  algum    dia  efereva  dcfte 
aííumpto. 

. 

qjj 
SEGUN- 
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SEGUNDO  DE  OUTUBRO. 

I.  0  Venerável  Padre  Bento  Fernandes. 

IL  Q  Venerável  Padre  Frey  Duarte  de  Travajfos. 

III.  Agapito  Colona,  Cardeal. 
IV.  Nace  a  Rainha  Dona  Ifabel ,  primeira  mulher  delRey 

Dom  Manoeh 
1 

I 

VENERÁVEL  Padre  Bento  Fernandes,  da 

Companhia  de  JESUS  ,  natural  da  ViHa  de 

Borba  oa  Província  do  Alem-Tejo  ,  irmaõ 
inteiro  de  outro  Padre  do  rhefmo  nome  ,  lo- 
brenome,  terra  ,  e  Religião,  de  OjOe  demos 

noticia  em  18.  de  Abril  ;  e  parente  em  fegundo  giào  de 
outro  Padre  também  do  mefmo  nome  ,  Religião  ,  e  pa« 
tria  ,  de  que  }á  eferevemos  a  4.  de  Fevereiro  ;  padeceo 
gloriofo  martírio  em  ódio  de  noíía  Santa  Fé  na  Cidade 

de  Nmgazaqui  do  Japam  nefte  dia  de  1633,  com  ̂ n<" 
coenta  e  cjuatro  de  idade,  trinta  e  oito  da  Companhia  de 

JESUS,  e  vinte  e.íete  de  inílgne  Opirario  Evangélico. 
• 

11. 

O  Venerável  Padre  Frey  Duarte  de  TravaíTos ,  da  Or- 

dem dos  Pregadores ,  natural  de  Lisboa  ,  paíTba  à  Ín- 
dia ,  e  na  Ilha  de  Timor  ,  com  as  fuás  prégaçoens  ,  c 

exemplos  converteo  innumeravcis  almas  ao  conhecimen- 
to do  verdadeiro  Deos.  Neíle  dia  ,  anno  de  1670.  pre- 

gando contra  a  falfídade  dos  ídolos ,  no  meímo  acto  lhe 
cortarão  a  cabeça  por  ordem  do  Rey  daquella  terra. 

■  • 

Hl. 
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Hl  o*,. 
Outub. 

A  Capito  Colona  ,  Bifpo  de  Lisboa  ,  c  que  pôr  eftc 
titulo  pertence  a  Portugal ,  nafceo  em  Roma  >  da 

nobiiitfima  família  do  feu  appellido  :  Urbano  VI.  o  íc% 
Cardeal  do  Titulo  de  Santa  Priíca,  e  antes  de  o  eleger,  já 
cftava  eleito  pelos  votos ,  e  expectaçoens  univeríaes ,  na 
coníideraçaõ  dos  feus  grandes  merecimentos  ,  e  illuftres 
prendas :  O  mefmo  Pontífice  fe  fervio  dclíe  cm  gra  vi  (Timos 

negócios  ,  em  que  trabalhou  com  mais  diligencia ,  que  for- 
tuna. Na  flor  da  idade ,  mas  cheyo  de  merecimentos ,  e 

virtudes,  faleceo  oefte  dia,  anno  de  1370- 

IV. 

NO  mefmo  dia  ,  anno  de  1470.  naceo  na  Villa  de 
Duenhas  a  Princeza  Dona  Ifabel  filha  de  Dom  Fer- 

nando o  Catholico,  Rey  de  Aragão,  e  de  Dona  Ifabel  a 
Catholica  y  Rainha  de  Caftella.  Cazo»  a  primeira  vez  com 
o  Príncipe  Dom  Aífonfo,  filho  dos  Reys  de  Portugal  D. 
Joaoí.  e  D.  Leonor.  Cazou  fegundavez  com  El  Rey  Dom 
Manoel.  Morreo  em  C.aragoca  como  dizemos  em  outro  M-  & 

dia.  As°fto' 

TER- 
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TERCEIRO  DE  OUTUBRO. 

I.   Bautifmo  do  Infante  Dom  /fffonfo ,  filho  dos  Reys  Dom 
João  /.  e  Dona  Fdippa. 

Tl .   Sticce[fo  trágico  na  Ilha  da  Madeira. 
IÍÍ.   Morre  a  Rainha  Dona  Margarida  de  /Juflrta. 
IV.  0  Padre  Bautifia  Fragofo. 
V.  Jorge  Cardozo. 
VI.  Fundação  do  Mofleiro  de  Bouro  ,  e  apparecimmto  da 

Senhora'  da  Abbadta. 
Vil.  D-;/7^  Jeronyma  de  Carvalho, 

I. 

zembro. 

ESTE  dia,  anno  de  1390.  na  igreja  de  San- 
ta Maria  da  Alcáçova  da  Villa  de  Santarém, 

foi  baatizado  o  Infante  Dom  ArFonfo  ,  filho 

primogénito  dos  Reys  de  Portugal  Dom  Joa5 
I.  e  Dona  Filippa.  Foi  jurado  fucceíTor  dos 

Reynos  de  Portugal ,  e  Algarve.  Foraõ  feus  procuradores 
dados  por  EIRey  o  Condcftavel ,  Dom  Nuno  Alvares  Pe- 

reira, e  Dom  Lopo  Dias  de  Soufa,  Medre  da  Ordem  de 
Chrifto.   Dizemos  deite  Príncipe  em  outra  parte. 

11. 

O  mèfmo  dia  l  anno  de  1566.  defembarcarão  na 

Cidade  do  Funchal  mil  Arcabuzeiros  Francezes  Ugo» 
.notes  ,  e  Pyratas  $  o  repentino  aífalto  não  deu  lugar  á 
defenfa:  Sacjuearão  a  Cidade  ,  e  fizeraõ  horríveis  extor- 

çoens-  Onde  mais  empregarão  o  fcó  furor,  foi  nas  cou- 
ías  da  Igreja  :  Quebrarão  as  Imagens  ,  romperão  os  or- 

namentos, profanarão  os  vazos  íagrados ,  e  entrando  no 
Convento  de  Saõ  Francifco  , tirarão  a  vida  cruelmente,  ern 

ódio  da  Fe  ,  a  nove  Frades  do  mefmo  Santo  Patriarca  ,- 
Hum  jDonato ,  que  íe  a^chou  prezente ,  eímorecco  de  tal 

modo 
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modo  à  vjfta  daqucila  crueldade  ,  que,  fem  ootro  golpe,^3}* 
perdeu  aíli  a  ▼ida  :   Aífim  voarão   todos  (como   íe  póde^    e, 

til  /->  rijrc  Outuh» 
crer   piamente      a  celebrar   no  Ceo    a  reíta  do  leu  Santo 

Patiiarcha,  cm  cuja  vefpera  receberão  a  Coroa  do  martí- 

rio. Aflirma  íe  ,que  importou  o  laque  mais  de  hum  mi- 
lhão. Dctiverão-fe  dezafeis  dias  ,  e  chegando  prompto 

aviío  a  Lisboa  ,  fe  prevenio  dentro  era  finco  huma  arma- 
da de  vinte  e  duas  véllas  entre  grandes  ,  e  pequenas ,  e 

chcya  de  luzida  nobreza  ,  nomeado  General  Sebaftiaõ  de 
Sa  ,  partirão  em  demanda  dos  Francezes  ,  mas  quando 
chegarão,  erao  ellcs  partidos  no  dia  antecedente. 

IIL 

NO  mefmo  dia,  anno  de  16*11.  morreo  no  Efcurial 
com  vinte  e  fetc  annos  de  idade  ,  a  Rainha  Dona 

Margarida  de  Auftria  ,  filha  dos  Archiduques  de  Auílria, 

Carlos,  e  Maria  de  Baviera  ,  mulher  deiRey  Filippe  II.  de 
Portugal,  c  III.  dcCaftclIa. 

IV. 

O  Padre  Bautifta  Fragofo  ,  da  Companhia  deJESU,  na- 
tural do  Algarve,  Varaõ  de  vaftillima  doutrina  $  Com- 

Jpoz  hum  tomo  do  Governo  da  Republica  Chriíla  ,  para 
o  foro  interno  ,  e  externo  j  Outro  para  os  Principes  ,  e 

para  o*  Prelados  Eccleíiaíticos  ,  que  trata  das  luas  obri- 
gaçoens  ,  e  juriídiçoens  $  Outro  da  Economia  entre  pays, 

t  nlhos,  e  domefticos  ;  obras  dignas  da  iioguiar  eíiiraâ- 
çaô,  que  confeguirão  no  orbe  literário;  Foi  Religioíode 
ianutlimos  coftumes  ,  e  de  vida  inculpável.  Morreo  nefte 

dia  ,  anno  de  1Ò39.  com  mais  de  oitenta  de  idade  na  Ci- 
dade de  Braga. 

v. 
Orge  Cardoío  ,  Author  dos  Agiologios  ,  benemérito 

filho  da  Nação  Portegueza,  cuja  Hiftoria  Eccleíiafti- 
cá  illoftioa    mais  ,  qae  outro  algum  Author  antigo,  ou 

moder- 
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Dia?,  moderno.    Compoz  ,   c  imprimio  três  comos,  que  con* 
~      .    tem  exactas  ,    e   copiofas  noticias    dos  Santos,  e   dos  Va- 
Outub.  r  i    n  i 

roens  ínhgnes  em  virtude  de  Portugal  ,  que  morrerão  nos 

primeiros  féis  mezes  do  anno.  Deixou  em  limpo  o  quar- 
to tomo  ,  que  contem  os  mezes  de  Julho  ,  e  Agofto,  e 

ficou  aparelhado  a  imprimir-ie  ;  Não  fabemos,  que  cami- 
nho levou  ;  Cre-fe  ,  que  algum  curiofo  ,  por  ja&aríe 

vãmente  da  íingularidade  de  o  ter  em  particular  ,  o  ne- 

ga  ao  dezejo  commum.  Havia  dado  antes  ao  prelo  al- 
guns livrinhos  ,  que  erão  ,  hum  como  preludio  da  gran- 

de obra ,  qae  emprendco  depois.  Prometia  outras ,  que  já; 
tinha  ideadas,  e  comportas  em  grande  parte,  quaeserão: 
Santuários  de  Portugal :  Tiaras  Lufitanas  :  Promptuarto  de 

letreiros  ■  Mas  a  morte  interrompeo  tão  úteis  ,  e  tão  la- 

boriofas  fadigas  ,  das  quacs  não  teve  premio  algum  tem- 
poral, de  que  elle  fe  queixava  ;  Mas  he  queixa  muito  an- 

tiga ,  e  fem  remédio.  Fakceo  neíle  dia  ,  anno  de  1669. 

Todas  as  Reíigioens  ,  que  coítumão  fahir  aos  enterros,  o 
forão  acompanhar  à  íepultura  em  communidade  ,  e  os  Re* 
ligiofos  das  outras,  em  grande  numero  ,  íem  ferem  cha- 

mados ,  mais  que  da  jufta  gratiricação  ,  que  deviao  ao 

muito,  que  com  íeug  eícritos  as  illuftrou. 

vi. 
Elayo  Amado  ,  Cavalleiro  ilíudre  da  geração  dos  Coe- 

lhos de  Egas  Moniz  ,  foi  muito  amado  do  Conde  D. 

Henrique,  Senhor  de  Portugal  ,  e  pelo  fer  ,  teve  aquelle 
appellido.  Ficando  viuvo  de  fua  mulher  ,  Dona  Munia, 
ou  Muninha  Guterres ,  de  quem  ceve  a  Soeiro  Paes  ,  tron  ■ 
co  da  illuftie  família  dos  Almeidas  >  fe  retirou  para  a  foii- 
dáo  ,  c  companhia  de  hum  Santo  Ermirão  ,  que  rezidia 
em  huma  Ermida  de  São  Miguel  ,  entre  duas  rochas  da 
ferra  de  Bouro  ,  não  muito  diftante  da  Cidade  de  Braga, 

onde  fazia  grande  penitencia.  Em  huma  noite  obíervou  o 

Ermitão  novo  ,  qae  huma  notável  claridade  do  Ceo  fí- 

nalava  ,  e  illuftrava  hum  íltio,  pouco  abaixo  da  fua  Ermi- 
da -,  de  que  deu  parte  ao  velho  Ermitão ,  feu  director  ̂   e 

íen- 
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fenda  por  ambos  vifto  ,    e  notado  o  mefmo  refplandor,  Dia  4. 

que  fahia  de  huns  penedos,  os  baícaraõ  de  dia  ,   e  acha« n      , 
ra5  huma  devota  Imagem  da  SacratiíTíma  Virgem  Senho- 

ra noíía,  com  que  ficarão  contentiííimos ,  c  derão  a  Dcos 
muitas   graças  por  lhes  deícobrir  taõ  precioíb  thefouro. 
Para  o  mefmo  fitio  mudarão  as  fuás  pobres   cellas  ,  que 
tinhão  no  alto  da  ferra,   e  por  fuás  mãos  fizeraõ   huma 

pequena  Ermida  ,   onde  coilocaraõ   a  fobredita  Imagem  , 

que  logo  paííou  a  Igreja  grande,  mandada  fazer  pelo  Ar- 
cebifpo  de  Baga.  Com  os  muitos  milagres,  que  aqui  Dcos 
obrava,  crefceo  a  devoção  ,    e  o  numero  dos  Ermitaens, 

e  também    a  boa  opinião  ,  que  delles    corria   pela  forma 

da  vida  devota,   e  regular,  que  f  ziaõ,  fèm  ferem  regula* 

res.    Depois  de  mortos  os  primeiros  dous  Ermitaens  refe- 
ridos, fendo  Abbade  dos  que  ficarão,  hum  Santo  Varaõ 

chamado  Nuno,   por  confelho  delRey  Dom  ArFonfo  Hen- 
riques, indo  ao  meímo  íltio  ,  fe  fez  nelle  hum  Convento, 

e  profeífaraõ  os  taes  Ermitaens  a  Regia  de  Cifter  no  an- 
uo de  1 1  59.  com  fugeição  ao  Mofteiro  de  Alcobaça,  cu* 

jo  Inftituto  entaõ  fiorecia,  e  patrocinava  muito  o  mefmo 
Rey  ;  o  qual  concedeo  ao  mefmo  Abbade  de  Bouro,  D. 
Nuno  ,  e  a  feus  fucceííores  grandes  mercês  ,  doaçoens  ,  e 
preheminencias.    A  que  tem  de  Capitão  mor  de  Bouro, 
lhe  foi  dada  por  EIRey  Dom  Joaõ  I.  em  remuneração  do 

ferviço  ,  que  lhe  fez  hum  Dom  Abbade   do  mefmo  Mof- 
teiro,  que  com  féis  centos  vaífallos  feus  fe  oppoz  a  hum 
grande  numero,  e  poder  de  Caftelhanos,   e  Gai!egos,que 
entrarão  pelas  terras  de  Entre  Douro  e  Minho,  faqueando, 
e  deftruindo    o  que  podiaõ  ,  e  no  lugar  da   Portella   de 

Homem  lhes  deu  batalha  ,   desbaratou  ,   e  venceo   intei- 
ramente ,    ganhando«lhe  todas   as   fuás  bandeiras  ,  com 

morte,   e  prizaõ ,  alem  de  muitos  vulgares,  de  alguns  de 
léus  Cabos  ,    e  de  outras   peífoas  de  diftinçaõ.    Ainda  fe 
conferva  a  Igreja  ,    romagem  ,    e  devoção   da   fobredita 
Imagem  com  o  titulo  da  Senhora  da  Abbadia  no  próprio 

íitio,  em  que  appareceo ;   porém  nelle  já  naõ  apparece  o 

primeiro  Mofteiro ,   porque  feus  Monges  o  mudarão  pa- 
ra outro  lugar  mais  aprazível ,  junto  ao  rio  Cavado,  e  nef- 

te  dia  celebraõ  a  lua  dedicação. 
R  VIL 
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de  VII 
Outub.  V  A1* 

DOna  Jeronymà  de  Carvalho  teve  iliuílre  nafcimen» 
to  em  Santarém  $  por  obedecer  a  íeus  pays  cazou 

Gom  Dom  Francifco  Coutinho,  dos  Condes  de  Marialva* 

o  qual,  acompanhando  aElRey  Dom  Sebâftiao  na  infeliz 

empreza  de  Africa  ,  morreo  na  batalha  de  A'cacer  ,  de 
que  Dona  Jeronymà,  eftando  no  feu  Oratório,  foi  íabe- 
dora  por  Divina  revelação  ,  e  a  manifcftou  logo  ao  feu 
Confelfor  Frey  Francifco  dos  Anjos  ,  Dominico  ,  íem 

perturbar-fe  ,  por  eílar  ,  e  viver  fempre  defde  menina  , 
muito  conforme  com  a  vontade  de  Deos.  Do  mefmo  me- 

do padeceo  fegundo  golpe  cem  a  morte  de  feu  fiiho  pri- 
mogénito, a  quem  muito  amava  por  fuás  taras  qualida- 

des, e  virtudes.  Livre  deites  affe&os  humanos  ,  com  fer- 
vor ardenciííimo  ie  diu  toda  a  Deos  ,  e  profeífou  o  eirado 

Religiofo  da  Terceira  Ordem  de  São  Domingos.  Foi  ob- 
fervantiííima  dos  três  votos  ,  e  dos  Eílatutos  da  mefma 

Ordem,  e  por  extremo  penitente ,  e  humilde:  Teve  vi- 
da inculpável  ,  e  contemplação  altiíTirr;a,  e  muitas  vezes 

foi  vida  levantada  da  terra,  defpedindo  h  zes  do  feroblan« 

te,  como  depuzeràõ  as  teftemunhas  noproceiío,  que  lhe 
fez  o  Ordinário.  Comungava  todos  os  dias,  e  nas  tfpe- 
cies  Sacramentaes  fe  lhe  comunicava  vifivelmente  o  Divi- 

no Efpofo ,  e  como  a  Santa  Catherina  de  Sena  a  vjíitava 
muitas  vezes  com  familiaridade  ,  e  lhe  participou  parte 

das  dores  de  fuás  SacratiíTimas  Chagas  ,  que  Dona  Jero- 

nymà (  como  pedira  ao  mefmo  Senhor  )  padecia  interi- 
ormente nos  pés,  maôs,  e  peito.  Por  fuás  oraçoens ,  co- 

mo confta  do  feu  proceíío ,  muitos  enfermos  ,  e  pecca- 

dores  alcançarão  faude  do  corpo,  e  d'alma.  Rcvelou-lhe 
Deos  o  dia,  e  hora  da  morte  ,  que  foi  como  dtzejava  , 

e  pedira  ao  mefmo  Senhor,  em  Quinta  feira  (  pela  gran- 
de devoção  que  tinha  aos  Mifterios  da  Euchariftia,  e  Af- 

cenção  )  á  hora  da  Noa  defte  dia  ,  anno  de  1585.  com 

quarenta  ,  c  quatro  de  idade.  Aífim  o  tinha  dito  a  feu 
Confeífor,  e  eferito  a  hum  filho  ,  que  aíííftia  em  Lisboa, 

dizendo,  que  fc  a  queria  ver  viva,  foííe  a  Santarém  an- tes 
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t  es  defte  dia.  A  mefma  notícia  deu  a  outras  peííoat  devo-Dia  4, 

tas ,  dcfpedindo-fe  delias.  Jaz  no  Convento  de  São  Do-  **e, 

mingo?  da  mefma  Villa.  u  ' 

QUARTO  DE  OUTUBRO. 

f.  Santo  Hieroteo  B.  M. 

II.  Noticia  das  Entradas ,  e  acçoem  ,  ̂ «*  fez  em  Portugal 
o  Grande  Patriarcha  Saõ  Francifco  de  /Ijfiz. 

III.  Defcobre-Je  a  Província  de  Saõ  Francifco  na  nova  Lu- 
Jitania. 

IV.  Ifabel  de  Saõ  Franctfco. 

V.  Pr  ofegue- Je  com  glorio f a  defenfa  o  primeiro  chio  de  Bio* 
1. 

ANTO  Hiercteo  primeiro  Bifpo  de  Segóvia, 
floreceo  no  tempo  dos  Apoftolos,  e  eftudoa 
em  Acenas ,  onde  convertido  à  Fé ,  juntamen- 

te com  Saõ  Dionizio  Areopagita  ,  confeguio  a 
grande  felicidade  de  aiTiftir  ao  traníito  da  Mãy 

de  Deos:  Depois  paliando  a  Efpanha   padeceo  nefte  dia 
gloriofo  inaitirio. 

11. 

O  Seráfico  Padre  Saõ  Francifco ,  que  nefte  dia  celebra 
a  Igreja  Cathoiica  também  pertence  a  efte  Diário 

Portuguez  ,  porque  também  Portugal  foi  theatro  de  fuás 

maravilhas.  Veyo  aquelle  grande  Patriarcha  a  efte  Rey- 
no  no  anno  de  12 14.  Entrou  na  Cidade  da  Guarda,  pa(- 
íou  a  Villa  de  Guimaraens ,  onde  rcíuícitou  huma  defun- 

ta ,  filha  de  hum  devoto,  que  o  recolheo  ,  e  promete© 
mandar  fundar  Convento  na  mefma  Villa.  Nella  fallou 

à  Rainha  Dona  Urraca  ,  mulher  delRey  Dom  ArTonfo 

II.  de  Portugal.  P&ífon  a  Braga,  e  Ponte  de  Lima.  En- 
trou em  Galliza  ,  e  viiltou  em  Compoftella  o  corpo  do 

R  ij  Apof- 
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D,a  4*  Apoftolo  Santiago.    Depois  tornou  iegunda  vez  a  entrar 

n  c,    cm  Portugal  por  Bragança,  onde  pregou,  e  à  iní   :^.cia  cz 
'  feus  moradores  fundou  hum  Convento,  para  o  qual  dto  o fitio  a  nobre  família  dos  Moraes* 

hl 

ESte  meímo  dia  deu  o  nome  á  Província  ,  que  entre 
as  da  nova  Luíítania  ,  fe  chama  de  São  Francifco  : 

O  Rio ,  que  beija  os  pès  da  povoação  principal ,  he  des 
mais  notáveis  da  America:  Dizem,  que  nace  das  vertentes 
daquellas  immenfas  íerranias,  donde  também  nacem  o  das 

Amazonas,  e  o  da  Prata  ,  e  depois  de  larga  carreira  ,  en- 
contra hum  fumidouro  ,  que  o  recebe  todo  ,  e  correndo 

doze  legoas  por  baixo  da  terra,  eíla  o  vomita  outra  vcz  , 
taõ  caudalozo  como  de  antes,  e  finalmente  por  duas  boc» 

cas  fe  precipita  no  mar  ,  com  perto  capaz  de  navios  pe- 
quenos,  quaíi  dez  grãos  e  meyo  para  o  Sul.  As  arvores 

das  faas  ribeiras  vaõ-fe  ás  nuvens  ,  e  em  tanto  numero, 

que  tudo  parece  hum  bofque  ,  cm  muitas  partes  tão  fe- 
chado ,  que  impede  o  Ceo  ,  e  a  luz  :  A  Província  naô 

he  menos  fértil,  que  as  outr3s  do  Braíll ,  porém  he  me- 
nos habitada  :  O  primeiro ,  que  a  defcobrio  ,  e  cultivou  , 

foi  Gabriel  Soares  de  Soufa,  o  qual  eícreveo  hum  curio- 
ílííimo  livro  das  confas  do  Braíil. 

-   IV. 

NEfte  dia,  anno  de  1737.  faleceo  na  Viila  de  Setu- 
val  Ifabel  de  Saõ  Francifco  ,  natural  de  Lisboa ,  e 

donzela,  em  idade  de  cento ,  e  doze  annos. 

V. 
NO  meímo  dia,  em  Segunda  feira  ,  anno  de  1538. 

começarão  Solimio  Baxá  ,  e  os  Capitaens  delRey 
de  Cambaya  a  expugnar   as  muralhas  da  Fortaleza 

de  Dio  (  no  fen  primeiro  cerco  )  com  trinta  canhoens, 

muitos  dos  qaae?  defpedião  baila  de  noventa  atè  cem  ar- ráteis 
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fn  rei  ís  de  pezo ,  e  de  linco  ,   Íeis,  e  fete  palmos  de  roda^Dia^ 

e  perziítiraõ  com  efta  horrenda  ,  e  vehemente  expugna-      ae. 
çaõ  vinte  e  finco  dias  contínuos  ;    Nos  quaes   íucccderaõ 
calos  digniííimos  de  memoria.   Arrazado  o  baluarte  ,  que 
derendia  Galpar  de  Soufa  ,    Cavalleiro  nobiliííimo  ,  o  ata- 

carão os  Turcos  ,  e  repitirao  as  enveftidas ,  em  vinte  dias, 
cada  dia  a  duas,   e  três  vezes  :   Elles  revezados,  os  nof- 

íos  fempre  os  mefrnos.    Aqui  íuccedeo  levarem   com  hu- 
ma baila  a  maò  direita  de  hum  nobre  Toldado  ,   por  no- 
me Joaõ  de  AfFonfeca  ,  e  elle  pegando   da  lança  com  a 

cíquerda  proleguio  pelejando   em  quanto  durou    o  com- 
bate.  A  Goncailo  Falcão  levou  huma  baila  a  cabeça   ci- 

tando em  pè  ,  e  cm  pé  ficou  o  corpo    por  largo  efpaço. 
Em  huma  lurtida,   que  fez  o  já  nomeado  Gafpar  de  Sou- 
ía,  6  em  que  fez  grave  eíbago  nos  inimigos ;  Retirando- 
íe  com  os  companheiíos ,  e  fazendo-lhe  codas,      como 

coltumava  ]  Te  vio  accometido  de  grande  numero  de  Tur- 
cos ;  bem  pudera,  apreííando  os  paííos ,  furtar-fe  ao  pe- 

rigo; Mas  todo  amante  da  honra  ,  voltou  a  elles,  c  cer- 

cado por  toda  a  parte  fe  defendia  com  iníígne  valor ;  De- 
cepado, e  meyo  cahido  em  terra,  pelejou  largo  tempo, 

até  que  lhe  faltou  juntamente  o  fangue,  e  a  vida.  Fernão 
Penteado  natural  da  Covilhã  ,  foldado  de  grandes  brios  , 

foi  ferido  gravemente  na  cabeça  ,  em  hum  aífalto  ,  c  re- 

tirando-fe  para  íe  curar,  achou  o  Cirurgião  no  meyo  de 
outros  feridos  ,   que  o  bufeavaõ  para  o  méfmo    eííeito ; 
A  efte  tempo  recreceraõ  os  eccos  de  outro  novo  comba- 

te ,  que  fervia  na  muralha  ,  e  naõ  lhe  fofrendo  o  cora- 
ção eítar  alii  ociofo  ,  corieo  a  ajudar  os  companheiros , 

e  envolvendo-fe  na  peleja,  recebeo  outra  ferida,   também 
na  cabeça ;  c  voltando  com  as  doas  ao  Cirurgião  o  achou 
muito  mais  oceupado.   Outra  vez  fe  repetio  o  combate, 
e  outra  vez  voltou  a  pelejar ,  c  recebendo  terceira  ferida 

de  hum  pique  ,  que  lhe  encravou   o  braço  direito  ,  en- 
tão ,  impedido  delle ,  fe  fugeitou  à  cura  de  todas  três.  A 

outro  foldado  fem  nome ,  e  que  o  merecia  entre  os  mais 

famofos ,  fuecedeo  ,  que  tendo  carregado  o  íeu  mofquetc 
com  pólvora,  fe  achou  fem  baila,  e  levado  do  furor  mar* 

ciai  ,  em  que  ardia  ,  arrancou  hum  dente ,   c  com  elle 
fez 
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D*a4'   fez  tiro  aos  inimigos ;  Parece,  quejodeftroço  deftes  era  o 

0  e,    feu  comer.   Hum  moço  de  dezanove  annos  fahio  ao  cam- 
"  po  com  huma  efpada  ,    e  efpingarda  -t    encontrou  dous 
Mouros  ,  e  diíparando  3  efpingarda  em  hora  ,   levou  da 
efpada  contra  o  outro  [  que  era  homem  de  grande  eftatu- 
ra,  e  bem  armado  ]  e  o  apertou  de  forte,  que  lhe  fez  vi- 

rar as  coílas  ,    indo  fempre  fobre  elle  até  que  o  Mouro 

fe  meteo  no  mar  j  Mas  efte  ,  ainda  que  lhe  chamem  ía- 
grado,   naõ  lhe  valeo ,  porque  o  moço  o  feguio  por  den- 

tro delle,   e  ainda  que  com  evidente  perigo,   por  naõ  fa- 
ber  nadar   (  mas  naõ  bailava  tanta  agua  a  lhe  resfriar  o 
ardor;  )  e  finalmente   o  matou   de  huma    eílocada  $   Da 
Fortaleza,  e  do  campo  inimigo,  fe  eítava  vendo  efte  no- 

vo, e  deíigual  combate,  e  quando  fe  vio  o  fucceífo,  os  nof« 
fos  romperão  em  eítrondoíos  vivas,  e os  Turcos,  c  Mou- 

ros acabarão  de  conhecer  ,   que  naõ  fe  podiaõ   dar  por 
íegnros  do  furor  dos  Portuguezes  ,    nem    ainda  debaixo 
d\igua.  Outros  cafos  iníignes  íuecederão  nefte  cerco,  que 
naõ  cabem    na  brevidade  da  noífa    narração  ,     Mas  naõ 
deixaremos  em  filencio  as  eílupendas  provas  de  valor,  e 

conftancia  ,   que  deraõ  as  mulheres  Portuguezas ,  que  vi- 
viaõ  por  aquelle  tempo  em  Dio.   líabel  da  Veiga  ,   e  An- 
na  Fernandes,   mulheres  já  de  rr.ayor  idade,  vendo,  que 
os  foldados  jà  naõ  podiaõ   com  tantos  trabalhes  ,   e  fa- 

digas, tomarão  fobre  íi  huma  grande  parte   da  defença, 

unindo-fe  todas  as  que  alli  viviaõ-   Elias  acarretavaõ  ater- 
ra ,  a  agua  ,  a  pedra,  para  os  novos  reparos ,  que  íe  fa« 

ziaõ  terraplenados,  e  outros  entulhos:  Sobre  efie  traba- 
lho, corriaõ  as  eftancias ,  repartiaõ  confervas  pelos  fol- 

dados ,  e  os  animavao  no  ardor  dos  combates  ,  meten- 
do-fe  intrépidas  nos  mayores  perigos ;  Em  huma  occafiaõ 
vio  a  famofa  Anna  Fernandes  cahir  morto  de  huma  bal- 

ia hum  filho  fen  de  dezoito  annos,  e  com  portentofa  fe- 
renidade,  c  inteireza,  o  tomou  nos  braços,  e  dando-lhe 
fepultura,  voltou  logo  aos  mefmos  empregos,  que  antes. 
A  outra  mulher  viuva,  chamada  Barbora  Fernandes,  lhe 

matarão  dous  filhos,  Chriftovaõ  ,  e  Luiz,  ambos  man- 
cebos de  grandes  efperanças,  e  que  eraõ  o  arrimo  de  fua 

May  >  e  ambos  mortalmente  feridos  lhe  efpiraraõ    nos 
braços | 
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braços   ,    iofrcndo  hum  ,  c  outro  golpe    com  eftupendaDia4. 
conítancia  $  Jà  era  fobre  as  forças  haitianas  o  tezaõ ,  com     ̂ e 

que  os  Portuguezes  defendiaõ  a  Fortaleza   -y  e  alli  íe  vio      tu  * 
hum  modo  de  defença  até  entaõ  nunca  vifto  :   O  fcgo, 
que  coftuma  deftrmr  ,  e  arrazar  as  Fortalezas ,  foi  o  repa- 

ro da  noífa  :  Porque  vendo  os  Portuguezes,  reduzidos  jà 
à  ultima  extremid  ide  ,    que  na  ruina  de  hum  baluarte  fc 
orTerecia  aos  inimigos  huma  porta  aberta  (  como  fe  diz  ) 

de  par  em  par  ,  e  vendo  quam  poucos  eraó  ,  paia  guar- 
necerem tamanho  voo  ,  trouceraõ  a  el!e   (  ajudados  das 

valerofas  mulheres  )  grande  quantidade  de  lenha  ,  e  lhe 

puzeiaó  fogo,   e  levando-o  com  proporção  ,  e  medida, 
íervio  efte  impedimento  de  foíler  a  fúria  dos  inimigos  por 
aquella  parte  nos  últimos  dias  do  cerco. 

QUINTO  DE  OUTUBRO. 

I.   Ctkbra-fe  o  primeiro  cazamento  de  EIRey  Dom  Mane  eh 
1 ! .  Dom  frey  Bernardino  de  Sena  ,  Miniftro  Geral  de  ioda 

a  Ordem  de  Saô  Francifeo,  e  Bi/po  de  Vizeu, 
111.   Vitoria  de  Valverde. 1. 

ESTE  dia,  anno  de  1497.  na  Villa  de  Va- 
lença de  Alcântara  ,  fe  receberão  por  pala- 

vras de  prezente  EIRey  Dom  Manoel,  e  a 
P<inceza  Dona  Ifabel ,  viuva  do  Príncipe  D. 
AíFonfo,  filha  mais  velha  dos  Reys  Catholi- 

cos  Dom  Fernando,  e  Dona  Ifabel  ,  aífiftindo  a  mefma 
Rainha  fua  mãy  ,  e  muitos  dos  principaes  Senhores  de 
huma,  e  outra  Coroa.  A  morte  do  Príncipe  Dom  Joaõ , 
filho  herdeiro  dos  mefmos  Reys  Cathoiicos ,  íuecedida 
naquelles  dias ,  trocou  em  lutos  as  galas  ,  em  pezames  os 
parabéns. 

II. 
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Dia  5. 
de  II Outub. 

FRey  Bernardino  de  Sstia,  natural  de  Lisboa ,  ou  da 
Villa  de  Torres  Novas  ,  fegundo  outra  opinião  ,  foi 

perfeito  Religiofo  de  Saõ  Francifco,  grande  Meílre,  cio- 
figne  Prelado,  como  moftrou  nos  exercicios  da  fua  vida 

regular  $  nas  Cadeiras  de  Filofofia,  e  Theologia,  que  re- 
petidas vezes  Jeo  com  efplendor;  e  nos  muitos  lugares  cm 

que  fucccííi  vãmente  o  occupou  a  fua  Religião.  Nclla  foi 
Guardião  de  Ferreirim,  de  Sintarem  ,  e  de  Lisboa  ,  Pro- 

vincial da  Provinda  de  Portugal,  Secretario  Geral,  Co- 
milíaiio  Geral  Cifmontano,  e  Miniftro  Geral  de  toda  a 

Ordem  Seráfica,  eleito  em  Roma  no  Capitulo  Geral  de 
íóiy.  e  o  terceiro  Portuguez  ,  que  occupou  cila  grande 

dignidade.  Nunca  foi  pertendente  ,  mas  fempre  procura- 
do, e  geralmente  acclamado  para  os  ditos  lugares  ;  por- 
que o  feu  governo  era  muito  aceito  ,  e  muito  rcfpeitada 

a  fua  pcííoa  em  toda  a  Ordem,  e  nas  Cortes  de  Portuga', 

Caftella  ,  França ,  c  Roma ;  logrando  em  tcd*s  as  ma- 
yores  eftimaçoens  pela  muita  religião  ,  e  pobreza  ,  que  pra- 

ticava ,  e  fazia  obfcrvar  a  feus  fubditos  j  e  pelo  grande 

juizo,  arbítrio  ,  e  rezoluçaõ  ,  de  que  era  dotado  ,  como 
moftrou  em  grandes  negócios,  e  dificuldades ,  que  ven- 
ceo  felizmente  ,  e  nos  Tribunaes  de  Madrid ,  em  que  Filip- 
pe  IV.  o  occupou.  Da  mefma  Mageftade  era  fempre  Frey 

Bernardino  o  primeiro  lembrado  para  as  mayores  digni- 
dades que  vagavaõ;  das  quaes  o  deíviavaõ  os  validos,  e 

Miniftros  Caftelhanos  com  as  notas,  que  lhe  punháo  de 

Muito  Portuguez  ,  e  muito  agudo.  Por  reftituir-fe  à  íua 
pátria  aceitou  o  Bifpado  de  Vizeu  ,  onde  com  pouco  tem- 

po de  governo  faleceo  nefte  dia  ,  anno  de  16 32.  com 
fcíTenta  c  ham  de  idade. 

ih. 

V  Eneida  a  memorável  batalha   de  Aljubarrota  ,  naõ 

dormio  no  regaço  da  vitoria    o  Grande  Condefta- 
vel,  antes  feguindo  a  boa  occafiaõ  paffou   ao  Alemtejo, 

e  unio 
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c  unio  hum    corpo    de  mil  cavallos,  doos  mil  infantes ,  Dia  5» 
e  alguns  befteiros ,  e  rezolveo  entrar  por  Caftella ,  e  pa-^      ♦ 

?     r  rr  •    l-  11  j.  r  -  Outub. 
ra  que  roíic  mais  airola,  e  mais  bizarra  aqoella  expedição 
mandou  aviío  de  antes  aos  Medres  de  Santiago  ,  e  de 

Alcançara,  que  fe  preveniíTem ,  porque  os  hia  bufear,-  E 
como  cts  homem  de  mais  palavra  ,  que  palavras  ,  logo 
penetrou  com  mão  armada  quatorze  legoas  por  Caftella 
dentro  ,  laqueando  muitos  lugares  ,  e  ajuntando  grandes 
defpojos ;  Ácudira5  os  íobreditos  Meftres,  e  o  Conde  de 
Niebla,  e  outros  grandes  Senhores  com  todas  as  milícias 
das  Provincias  confinantes,  e  vieraõ  tomar  hum  paíío  no 
Guadiana  ,  por  onde  era  certo  ,  que  haviaô  de  voltar  os 
Portuguezes.  Voltarão  com  efftito  ,  e  viraõ  ,  que  pela 
frente  lhe  obftavaô  dez  mil  homens,  e  pela  retaguarda, 
os  vinhaõ  picando  quaíí  outros  tantos  ,  de  maneira  que 
fe  acharão  cercados  ,  e  parecia  (  dizem  as  hiftorias  da- 
quelle  tempo  )  o  noiTo  eíquadraõ  no  meyo  dos  inimigos 
huma  pequena  eira  no  meyo  de  hum  dilatado  campo. 
Era  grande  o  aperto,  mas  nos  apertos  grandes  fe  provaõ 
os  grandes  coraçoens.  Romperão  os  Portuguezes  pelos  ef- 
quadroens  inimigos,  que  tinhaõ  á  vifta,  e  com  tanto  ím- 

peto ,  que  os  fizeraõ  retirar ,  e  retroceder  para  hum  mon- 
te $  A  elle  os  foraõ  bufear,  e  em  três  combates  íucceílí- 

vos  os  vencerão  ,  e  no  ultimo  (  fuecedido  no  lugar  de 
Valverde  ,  que  deu  o  nome  á  vitoria  )  os  derrotarão  de 
todo  ,  com  morte  de  muitos ,  e  entre  clles  do  Meftre  de 

Santiago,  Dom  Pedro  Nunes  de  Godoy  i  o  de  Alcântara, 
e  o  Conde  de  Niebla  ,  e  todo  o  mais  corpo  do  Exercito, 

fe  puzeraò  em  declarada  fugida.  Obfervou-íe  ,  que  no 
mayor  ardor  do  ultimo  combate  ,  em  que  o  fuccclfo  efte- 
ve  íummamente  duvidoío,  repararão  alguns  Toldados  Por- 

tuguezes ,  que  faltava  o  Condeítavel  da  tefta  do  efqua- 
draõ ,  que  era  o  feu  lugar  naquelles  cafos.  Foi  logo  hum 
Cavalleiío  faber  delle  ,  e  achou-o  em  íítio  apartado  en- 

tre dous  penedos,  os  joelhos  poftos  em  terra,  as  mãos, 
e  os  olhos  levantados  ao  Ceo  ,  extático  ,  abforto  ,  ele- 

vado. Primeira,  fegunda,  e  terceira  vez  ,  lhe  advertirão 

o  aperto ,  em  que  fe  achavaõ  os  feus ;  Refpondco  á  pri- 

meira: Nao  he  tempo :  A'fegunda,e  terceira  naõ  refpon- 
S  deo; 
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Dia  5.  deo  ;  e  paflado  hum  breve  efpaço  ,  fem  dizer  palavra  fe 

Q  e,  levantou,  e  brotando-lhe  pelo  rofto  >  e  olhos  huma  no- 
va, e  extraordinária  alegria  ,  voltou  a  renovar  o  comba- 

te ,  e  lhe  deu  o  gloriofo  fim  de  huma  feliciííima  vitoria. 
Aífim  fe  unirão  nefte  grande  heroe  as  excelLencias,  que  , 
divididas, fizeraõ  famofos  aos  mayores.  Moyzes  orava  no 
monte:  Joíué  pelejava  na  campanha:  O  naõ  menos  San- 

to, cjue  valcrofo  Condeftavel,  como  Jofué  pelejava  na 
campanha  ,  como  Moyzes ,  orava  no  monte  ;  e  defem- 
penhando  fó  os  empregos  de  hum,  e  outro,  ie  moftrava 
íingular  imitador  de  ambos. 

SEXTO  DE  OUTUBRO. 

I.   As  Santas  fé ,  e  Sabina  VV.  MM. 

H.   A  Infanta   Dona  Ijabel ,  filha   do  primeiro  Duque   de 
Bargança. 

Ill,   0  Padre  Balthefar  Guedes  y    Fundador  do  Collegio  dos 
Meninos  Orfaôs  do  Porto» 

i. 
ESTE  dia  ,  anno  de  300.  padeceo  gloriofo 
martírio  a  noífa  inílgne  Portugueza  Santa  Fé, 

cujo  nome  era  huma  nova  obrigação  de  pro- 
pugnar a  Catholica  ,  como  fez  por  meyo  de 

atrociífimos  tormentos:  Os  rrveímos,  e  peia 
mefma  caufa  ,  e  no  mefmo  dia  padeceo  Santa  Sabina,  lua 
irmã,  ambas  naturaes  de  Merida. 

II. 

NO  anno  de  1467.  paffou  de  Portugal  a  Caftella  a 

Infanta  Dona  lfabel ,  filha  de  Dom  Aríbnfo  ,  c  Do- 
na Brites,  primeiros  Duques  de  Bargança  ,  e  mulher  do 

Infante,  Dom  Joaõ  fen  tio),  filho  de  EIRey  Dom  Joaõ  I. 

O  motivo  defta  jornada  foi  querer  a  Infanta  aiíviar  as  iau» 
dadet 
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dadfig  de  íua  filha  y  a  Rainha  Dona  Líabel  ,  mulher  de  Dia  6. 

ElRey  Dom  joaò  II.  de  Caílella ;  Mas  quando  pertendia  **e 
aliviar  humt-s  faudades  ,  produzio  no  coração  da  filha 
outras  íem  alivio,  porque  eftando  com  ella  em  Arevalo, 
falecco  Refte  dia  ,  no  anno  referido  ;  Por  efta  Senhora 

Infanta  conieguio  a  primeira  vez  a  Cafa  de  Bargança  a 
grande  gloria  de  nacerem  delia  todos  os  Príncipes  da 
ChriíbntbJe  :  Porque  efta  Senhora  foi  mây  da  dita  Rai- 

nha Doo  i  líabel ,  e  efta  o  foi  de  outra  do  mtimo  nome  , 

mulhei  de  EiRey  Dona  Fernando, o  Catholico,  dos  quaes, 
por  hmas,   deicendem  todos  os  Príncipes  da  Europa. 

ih. 
Padre  Balthezar  Guedes,  natural  da  Cidade  do  Por- 

to ,  foi  Sacerdote  de  vida  muito  exemplar  ,  e  de  ar- 
dentiíliaia  caridade  ,   principalmente  para  com  os  Meni- 

nos Giraôs.   Com  dous  difeorreo  a  pè  por  todo  o  Rcyno, 
e  das  muius  efmolas  que  colheò  ,  e  das  fuás  Miíías ,  de 

huma   foaiança  ,  que  lhe  deixou  hum  tio,  dos  Jucros,  que 
teve  das  imprdlbens  de  alguns  livros  efpirituaes ,  de  fran- 

jas, veftimentas,  e  frontaes  que  fazia,  c  de  outras  induf- 
trias  licitas  fundou   o  nobiliíTimo  Collegio  de  Noífa  Se- 

nhora da  Graça  dos  Meninos  Orfaõs  daquella  Cidade , 
em  que  venceo  ,   e  foportou  ,  com  apoftolica  paciência, 
grandes  injurias,   e  contradiçoens  dos  moradores  daquel; 
la  Cidade,   que  depois   converterão  fcm   muitos  louvores, 
e  agradecimentos    ao  Venerável    Fundador   de   obra    taõ 
útil   ,   e  íanta.    Elle    íubio    a  fabrica   material    do  mcfmo 

Coilegio,  e  da  íua  Igreja  à  grandeza  que  tem  :  Ordenou 
excelientes  eftatutos   para   fe  educarem  ,    e  inftruirem   os 
Meninos  cm  virtudes  ,  e  Artes  liberaes:   Em  íua  vida  vio, 

que  íahiraó  trinta,   e  nove  para  Clérigos,  duzentos  e  do- 
ze para  Religioíos  ,   oito  Meftres  de  Theologia  ,  quatro 

Doutores  ,  dous  Qualeficadores  do  Santo  Oflicio  ,    hom 

Bifpo  de  Cochim,   que  no  anno  de  i6qi.  morreo  na  Ci- 
dade de  Goa.    Todos  os  Domingos  ,  e  dias  Santos  fazia 

Praticas  publicas,  chcyas  de  doutrina,  que  parecia  mais 

ml  pi  rada,  que  adquirida.    Frequentava  o  Confiííionario , 
S  ij  e  na 
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Dia  6.  c  na  fuá  efpiritual  direcção  tinha  bom  numero  de  peííoaá 

e.  devotas.  Sahia  com  os  feas  Meninos  pelas  ruas  do  Por-* 

*  to  ,  naõ  fó  a  pedir  eímoías  ,  mas  a  bufear  agoa  5  que trazia  às  codas  ;  Com  elles  hia  aos  Hoípitaes  varrer  as 
enfermarias  ,  c  limpar  os  pobres  ,  repartindo  com  elles 
das  eímolas  ,  que  fe  davaõ  aos  íeos  Meninos.  Criou  no  feu 
apozento  a  dous  eageitados  ,  hum  de  dous  annos  de  ida* 
de ,  outro  de  nove  mezes  com  leite  de  cabras  ;  com  as 
mãos  fazia  franjas  em  utilidade  do  Collegio  ,  e  com  o 
pé  embalava  o  berço  do  Menino  ,  e  como  lua  ama  o  lim- 

pava, e  acalentava  em  feus  braços.  Também  áiua  carida- 
de ,  e  diligencia  deve  a  Cidade  do  Porto  a  Caía  de  Re- 

colhimento dos  Meninos  Expoftos.  Reedificou  a  Igreja 
do  Hofpital  de  Saõ  Lazaro,  Inftituhio  três  Confrarias, 
homa  de  Clérigos  de  Saõ  Pedro  ,  outra  de  Clérigos  de  S. 
Filippe  Neri  ,  e  outra  de  Seculares  da  Senhora  da  Boa 
morte.  Efcreveo  ,  traduzio  ,  e  fez  imprimir  alguns  livri- 
nhos  ateis,  e  devotos,  e  deixou  outros  M.  S.  Cheyo  de 
boas  obras  faleceo  nefte  dia,  anno  de  1693.  com  feten- 
ta  e  três  de  idade,  e  quarenta  e  dous  de  Governo  do  Col- 

legio dos  Meninos  Orfaôs,  onde  jaz  íepultado.  O  Senado- 
da  Camera  da  Cidade  do  Porto  lhe  fez  magnificas  Exé- 

quias com  aíliftencia  de  todas  as  Religioens,  dos  Minif« 
tros  da  Relação,  da  Nobreza  ,  e  de  grande  multidão  do 
povo.  Orou  nellas  o  Padre  Mcftre  Carlos  de  Santo  Antó- 

nio ,  Cónego  Secular  da  Congregação  de  Saõ  Joaõ  Evan- 
gelina ,  Reytor  do  Convento  de  Santo  Eloy  do  Porto, 

coro  o  excellente  Thema  feguinte  :  Mortuus  efi  Pater  ,Êf 
quafi  non  eft  mortuus :  m  Vita  fua  vtdtt ,  &  latatm  efi ,  m 
obttu  juo  non  efi  contrtfiatus ,  reltquit  eritm  defenforem  do- 
mm ,  àf  amkis  reddentem  grattam.  EccleftajL  30.  Con- 
ferva-íe  com  eíiimaçaõ  a  mefma  oraçaõ  na  livraria  de  S. 

Bento  de  Xabregas  de  Lisboa. 

SETI- 



DIÁRIO  PORTUGUEZ.  141 
Dia  7. 

SÉTIMO  DE  OUTUBRO. 

I.  Saõ  Ntnrúnho  Abbade. 

II.  Dom  Antomo  de  Ataide ,  primeiro  Conde  da  Cafianbeira. 
III.  0  memorável  chio  de  Monção, 
IV.  D  a- ff  noticia  de  outro  chio   também  memorável  da 

mejma  Praça. 
V.  Nace  a  Senhora  Infanta  Dona  Maria  Anna ,  filha  dos 

Setenijfimos  Principes  do  BrafiL 

i. 

M  Zamora  ,  Cidade  da  antiga  Lufítania  ,  paf- 
íou  nefte  dia  a  lograr  o  premio  de  ieus  raereg 
cimentos  Saõ  Martinho  ,  Abbade  Cifterfienfe, 

difcipulo  de  Saõ  Bernardo,  infígne  em  milagres  na  vida» 
c  na  morte. 

ii. 

DOm  António  de  Ataíde  ,  primeiro  Conde  da  Caf- 
tanheira,  filho  de  Dom  Álvaro  de  Ataíde,  e  defua 

mulher  Dona  Violante  de  Távora :  neto  ,  por  parte  de 
leu  pay  ,  dos  Condes  de  Acougia  j  e  pela  de  fua  may , 
dos  Condes  do  Prado.  Foi  Cavalheiro  de  excellentes  para- 

res ,  e  de  tam  rara  prudência,  e  madureza,  defde  os  pri- 
meiros annos ,  que,  fendo  de  vinte,  foi  nomeado  Em- 

baxador  a  Franciíco  I.  de  França  ,  a  negocio  ,  que  entaõ 

le  offereceo,  de  grande  pezo,e  de  igual  diííiculdade.  Elei- 
ção taõ  ancicipada  ,  cjue  naõ  tem  exemplo  em  Portugal. 

Sérvio  ao  Príncipe  Dom  Joaõ ,  depois  Rey  III.  do  nome, 
e  aíTim  lhe  foube  merecer  a  graça  ,  cjue  paííou  a  fer  o 
feu  valido  ,  e  o  foi  ( coufa  também  rara  nas  Cortes)  com 
univerfal  aceitação.  Mas  a  benevolência,  e  agrado  com 
cjue  tratava  a  todos,  o  fazia  de  todos  amado,  e  bemqui£ 
to.  Naõ  fe  elevou  em  íoberba ,    por  fe  ver  em  lugar  tão 

emi- 
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Dia?,   eminente-,  e  porto,  cjue  fe  via  arbitro  da  vontade  Real, 

.     ,    nem   por  iffo  abtrzon  delia   f   como  fe  coftuma  1  cm  or- 
(TtUllb/  ,  v  i-  ri  i-iri-  i 

dero  a  própria  exaltação.    5endo  valido  lobio  aonde   pu- 
dera íicilaríente  chegar,  ainda  que  o   baõ  fora.    O  feu 

mayor  diívello  era  acertar  no  ferviço  do  íen  Principe,  fo- 
licitar  os  augmentos  do  bem  commum  ,  o  eípiendor  da 
Nação  ,  o  alivio  da  pobreza  ,  o  premio  dos  beneméritos, 

dos  quaes  era  hum  perpetuo  procurador:  taõ  alheyo  das 

prvpiias  conveniências,  taõ  lolicito  das  alheyas,  que  pa- 
recia haver  nacido  m^is  para  os  outros,  que  para  i i  •  Do 

que  lia  eftremados  exemplos.   Daremos  hum  íingularmcn- 
te  raro.  Por  empenhos  ,   que  havia  centrabido  o  Senhor, 
auc  enraõ  era  da   Villa  de  Azambuja  ,   pedio  licença   a 

EIRey  para  vender  aquetle  lenhorio,  o  que,   naõ  era  me- 
nos ,  que  arrazar,  e  extinguir  a  lua  Caía.   E  EiRey  ,  que 

dezejav.a  aumentar  a  de  Dom  António  ,  lhe  diííe  ,   que 

fcutha  boa  '  occa-íiaõ   de  unir   o  lenhorio  da  Azambuja  áo 
d.j  Caftanhu  a,  e  lhe  deu  a  enun-kr ,   que  eílava  prom- 
pço  à  íatisfação    dos  gaílos    da  compra  ,   e  a  facilitar  as 
d itfícis Idades  da  união.   Reconheceo  ,  e  ?nmirou  Doiv  An- 

tom  >  o  afTecto,  e  benevolência  deiRcy  para   com  a  íua 
peíToa  ,  mas  inflamado  em  generofos  brios,   antepondo  a 
todos  os  intertííes  particulares  o  bom  nome,   e  reputação 

ao  í  u   Principe,  depois  de  lhe  beijar  a  mão    pelo  íin- 

gular  favor  ,  e  mercê  ,  que  lhe  queria  fazer  ,   íe  lhe  pof- 
trou  aos  pés  ,  dizendo,  que  nsõ  convinha  ao  credito  de 

Sua  AUe-za,   que  no  ftiice  tempo  de  feu   Reynado  fe  tx- 
tinguiíTe    huma  Caía  taõ  íllufbe  ,  como  a  dos  Mouras, 

Kohns ,  taõ   antiga  em  Portugal  ,   como  o  mefmo  Rey- 
íio,  e  taõ  benemérita  dos  Reys  Portuguezes  ,  como  conf- 

iava das  Hiftorias  ,que  referiaõ  a  memorayel  ccnquiíta  de 
Lisboa,  digno  trono  da  Soberana  Magtílade  dos  mtimos 
Reys:   Que  os  apertos ,  a  que  aquelk  .Cavalieiro  fe  havia 
reduzido,   foraô  hom  accidente  da  fortuna,  e  que  iobre 
eíla  deviaõ  junVimente  prevalecer  em  tal  calo   os  poderes 
da  moo  re?l  :    Que.  pedia  ,   e  efpeiava  ,    que  Sua  Alttza 

com  a  co  hri^da  magnificência   quizeííe  (ervir-íje   de  rc- 
•dimir  a  hum  Vacaiio  taõ  honrado  daquella  vexação,  que 

£nr;aç  tva  -íobic  a  iua.Cala  a  ultima  tuina.   Cuvio  F.IRey eitas 
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cftas  palavras,  c  quafi  naó  acabava  de  crer,  que  contra Dia 7- 
o  eftillo  da  Corte,  houveíTe  animo  taõ  defentereífado ,  e^de. r  r      n  •  .  OutUD, 
gencrolo  ,  que  poipoitas  as  conveniências  próprias  ,  tra- 
taííe  com  tal  efficacia  dasalhcyas;  e  logo  mandou  defem- 
penhar  aquella  Caía ,  e  fe  empenhou  cada  vez  mais  cm 
favorecer ,  e  beneficiar  a  Dom  António  ,  dando-fe  a  íi 
mefmo  os  parabéns  da  boa  eleição,  que  fizera  da  foa  pcf- 
foa ,  para  repartir  com  elle  o  grave  pezo  dos  negócios  pú- 

blicos. Naõ  foi  menos  fingular  na  diferição ,  que  na  ge- 
neroíídade.  Teve  ditos  mny  promptos,  e  agudos.  Delles, 
daremos  também  hum  fó  exemplo.  Vendo,  que  hum  Fu- 

lano Topete  fazia  difpendios  muito  íobre  as  fuás  poííes, 
diííe  com  grande  graça:  Já  eu  vi  murtas  vezes  cabeça  J em 
topete ,  mas  topete  fem  cabeça ,  naõ  mais  que  agora»  Fallou 
o  idioma  Portuguez  com  maraviihoía  elegância  ,  e  nel- 
la  em  feu  tempo  nimguem  o  igualou,  Compoz  ,  e  im- 
primio  hum  livrinho ,  em  que  dà  conta  de  íi  a  feus  fi- 

lhos ;  e  referindo  acçoens  infignes ,  tíao  o  he  menos  a 
fraze,  e  o  eftillo  com  que  as  refere.  Durou  lhe  o  valimen- 

to até  a  morte  delRey ,  c  nem  por  cila  perdeo  a  reputa- 
ção ,  e  apreço  em  que  era  tido.  Mas  defenganado  das 

vaidades  defta  vida ,  e  da  facilidade  com  que  a  morte , 
de  huma  hora  para  outra,  cobre  de  luto  os  palácios ,  de» 
zejando  dar  tempo  ao  negocio  da  falvaçaõ  ,  fe  retirou 
voluntariamente  da  Corte  para  a  Villa  da  Caftanheira, 
onde  viveo  alguns  annos  com  fingular  exemplo  de  bon- 

dade ,  e  piedade  Chriftã.  Faleceo  node  1563.  com  feífen- 
ta-e  três  de  idade,  nefte  dia.  Jaz  enterrado  em  magnifica 
lepultura,  que  lhe  mandou  fazer,  no  Convento  doa  An- 
toninhos  da  mefma  Villa  ,  feu  filho,  Dom  Jorge,  Bifpo  de 
Coimbra,  e  hum  dos  mais  fabioi ,  c  virtuofos  Prelado» 
do  feu  tempo.  \ 

111. 

NO  citio  de  Monção  deraõ  os  Portuguezes  tão  exqui- 
fitas  provas  de  valor  ,  e  conftancia  ,  que  renova- 

ião  a  memoria  dos  famofos  cercos  de  Dio  ,  e  Mazagaõ, 

c  fe  fizerão  dignos  ,  de  que  os  modernos  eferitores  em* 

pregaífem 
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Dia  7.  prcgalfcm  1  pena  nefte  aflumpto  ,  como  naqaelle  o  fize- 

^de,  rap  os  antigos  :   Nós  o  faremos,  ainda  que  com  eftillo 
'deíigual  a  taõ  illuftre  argumento.  Corria  o  anno  de  1658. 
quando  entrou  pela  Provincial  de  Enrre  Dou? o  ,  e  Minho, 
hom  poderofo  Exercito   de  Caftelhanos  ,  e  Galegos  ,  de 

que  era  General ,  o  Marquez  de  Vianna  $   Medre  de  Cam- 
po General  ,  Dom  Balthezar  de  Roxas  Pantoja  :  Gene- 
ral da  Cavallaria,  Dom  Luiz  de  Menezes  ,  a  quem  El- 

Rey  Filippe  nomeara  pouco  antes  Marquez  de  Penalva: 
General  da  Artelharia  ,  Dom  Francifco  de  Caftro  :   Te- 

nente General  da  Cavallaria,  Dom  Francifco  de  la  Cue- 
va ,  e  occupavão  os  outros  poftos  inferiores  muitos  Cabos 

de  grande  calidade,  c  acreditado  valor.   Achava-íe  entaõ 
aquella  Província  muito  falta  de  foldados  ,   e  de  muni- 
çoens  de  guerra,   pelo  génio  fatal  dos  Portuguezcs  ,  mais 
certos  fempre  em  rebater  ,   que  em  prevenir   os  perigos. 
Poz  fe  o  Exercito  neílc  dia  fobre  Monçaõ  ,   Praça   defen- 

dida de  hum  as  muralhas  antigas  ,   com  algumas  fortifica- 
çoens  ao  moderno  ,    mas  imperfeitas  ,•    Era  Governador 
delia  o  Tenente  de  Meítre  de  Campo  General  ,   Louren- 

ço de  Amorim   Pereira   ,  déftro  ,  e  defteraido  Capitão. 

Conftava  o  prezidio   de  íeis   centos  infantes  ,    que  bre- 
vemente crecerão   a  dous  mil,   pelos  foccorros ,   qne  fo- 

brevierão:  Os  mantimentos  erai  poucos  para  hum  citio 
;,  dilatado,  e  as  muniçoens  menos.    Tudo  ifto  era  notório 

aos  agreílores ,  e  facilmente  lhe  fazia  crer  ,  que  aos  pri- 
meiros accometimentos  íe  lhe  renderia  a  Praça  j  Mas  lo- 

go que  chegou  o  Exercito ,  lhe  difputaraò  os  noffos  al- 
guns póílos  com  taõ  ííogular  valor,  e  ouzadia ,  que  baf- 

taraõ  a  lhe  perfuadir  ,  que  naõ  era  aquelle  negocio  taõ 
leve,  como  haviaõ  imaginado  -y  Certos,  pois  ,  os  inimi* 
gos  na  difiiculdade,  e  dilação  da  empreza  ,  diípondo-le 
a  hum  largo  citio  ,  dividirão  a  circunvalação  em  tre» 
quartéis  bem  fortificados  com  linhas,  e  onze  fortins ,  que 

fe  davaõ  as  mãos  reciprocamente ,  e  por  efte  modo  cerra- 
rão o  cordão  com  toda  a  regularidade ,  e  perfeição  mili- 
tar. Logo  levantarão  duas  baterias  ,  e  pouco  depois  ou- 

tras duas  ,  que  cruzavaõ  a  Praça  ,  e  começarão  a  cami- 
nhar para  cila  com  aproches  ,  c  paííando  a  laborar  nas 

minas, 
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minas  ,  abertas  varias   brechas  ,  deraõ  repetidos,  furio-^^7» 
íos  aitaltos.    Ncftas  operaçoens  inftaraõ  dia  ,  c  noite,  noQ  ̂  
eípaço  de  quatro  mezes  :   Outros  tantos  permanecerão  os 

ciciados  na  defença  da  Praça,  obrando  eílupendas  acçoens* 

Já  acodiaõ  a  deter,  e  rebater  os  aproches  com  vigorofas 

íortidas,  já  a  cortar  as  minas  ,  já  a  defender  as  brechas, 

fendo    tanto  mayor  o   feo  trabalho  ,  e   perigo  ,   quanto 

craô  menos  em  numero  ,  e  por  tantos  modos ,  e  lugares 

atacados.    Aqui  (  como  em  Dio  )  deraò    as  mulheres  de 

Monção  illuftres    provas  de  esforço  varonil.     Achavaô  fe 

trinta    na  Praça  ,  e  huma    chamada   Eiena  Peres  ,  com 

hum  chapeo  na  cabeça,  e  huma  chuça  nas  mãos  ,   guia- 

va,  e  animava  as  outras  ,   c  revertidas  de  efpiritos  genero- 

fos,   defpiezando  as  balas  ,  e  as  vidas,   acodiaõ  aos  com- 

bates,  ajudando  com  palavras,  e  obras  aos  foldados,  re- 
tiravaõ  os  mortos  ,  ferviaõ  aos  feridos,   e  aos  enfermos, 

admiráveis  igualmente  no  esforço,  na  caridade,   naprom- 

ptidaô  j    Quando  era  mayor   a  íusia  dos  aííaltos  acodiaõ 

com  grandes  pedras  à  cabeça  ,  e  lançando«as  das  mura- 

lhas,  faziaõ  fatal  eftrago  nos  que  fobiaô.    Acertou  em  h ri- 
ma ,  chamada  a  Turca  ,  huma  baila  de  Artclharla  e  lan- 

çando»lhe   fora  as  tripas  ,  fe  abraçou    com  ellas  ,  e    def- 

mentido  o  nome,   quelhedavaõ,    pedio,  que  a  levaíTem 

á  Igreja  ,  e  teve  acordo  para  ordenar  ,  que  le  lhe  dictífe 

át  Miífas  hum  pouco  de  dinheiro  •   que  levava  na  algibei- 

ra ,  cirando  até  efpirar  muito  em  fi ,   ícm  mofêra  alguma 

de  pertutbaçaõ,   ou  de  temor    Sendo  tão  horríveis  para  os 

defenfores  os  perigos  ,  coseftragos  ca  guerra,    ainda  era 

mayor  o  damoo  ,   que  padeciaõ  pela   fona  das  doenças  , 

que  nelles  fe  atearão ,   arrebatadas,   e  mertaes.    Mas  ,  nem 

rendidos  à  violência   de  tamanho  mal  ,  cediaõ  facilmen- 

te á  dos  inimigos:   entrando  eíles  cm  numas  caías,   onde 

eílavaõ  alojados  muitos  doentes ,  fe  levantarão  todo»  ,  e  pe- 

gando das  efpadas ,  que  tinhaõ  junto  da,  camas ,  matando  , 

e  morrendo ,  deraõ  ás  vidas  glorioío  remate.    Acreceo  a  fal- 

ta de  mantimentos ,  chegando  a  ler  tanta  ,   que  vieraõ  final- 
mente a  comer  os  ca  vaHos, .e  outros  animaes,  mais  aícarofos, 

e  já  até  cftes  faJtavaõj  Fahavaô  as  muniçoens  de  guerra;  Fal- 

tavão  as  muralhas ,  arruinadas  já  por  muitas  pattes ;  Faltavaõ 
T  os 
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Dia  7,  os  qUC  rnorriaõ  cada  dia ,  que  cr aõ  muitos ,  fó  naõ  faltafãc* 

0   e,    nos  que  ficávaõ  rcfoíoçaò  ,   nem  a  conftancia  na  efpcrança 
'  de  algqm  importante  foccorro  :    Alguns  fe  intentarão  no 
difearfo  do  citio  ,   ma$  ,   00  de  todo  fe   perderão  ,  ou   ie 

falvaraõ  cm  taõ  pequena  parte  ,    que  mais  fervio  de  en- 
treter a  efpcrança  ,   que   de  feg«rar  a  defença.   Reduzidos 

pois  os  defenfores  áquella  ultima  extremidade ,  a  que  po- 
dem chegar  as  forçai  humanas ,  fe  renderão  com  as  mais 

decorofas  condiçoens  ,  que  pode  difpeoçar   a  cortezia  da 
guerra.   Perderão,   em  fim,  a  Praça  ,   ou  as  ruinas  delia , 
e  nefta  meíma  perda  ganharão  fama  immortal.  Aflíra  o 

confeífaraõ  os  meímos  inimigos,  quando  viraô  nefte  dia 
fahir  da  Praça  duzentos  c  trinta  e  ml  homens ,  cu  cadá- 

veres   (  a  efte  numero   fe  haviaõ  reduzido    os  dous  mil  ) 
taõ  debilitados,   e  fem  alentos,  que  apenas  pi  diaõ  ,   nem 

com  as  armos  ,   nem  cornfigo  meímos  ,-    e  taõ  desfigura- 
dos ,  e  taõ  pálidos  ,  que  mais   pareciaõ  mortos    cem  mo- 

vimento ,   do  que  homens  com  vida.     Pafmaraõ    es  Caf- 
telhanos  ,    e  o  Meftre   de  Campo   General   Pantoja   naõ 
acatava  de  crer  ,   que  etaõ  taõ   poucos  os  defeníores  ,   c 
certificado  da  verdade,   chamando  os  officiaes  do  Exercito 

lhe  diííe  :   Que   aprenàejfem  niquelles   ̂ al^rojos  Joldados  & 
modo  ,  com  que  fe  devtaõ  defender  as  P?  aços. 

IV. 

Or  occafiaõ  do  citio  ,  que  acabamos  de  referir  ,   da- 
remos noticia  de  outro,   que  teve  a  meíma  Praça  de 

Monção  ,  naõ  menos  memorável.  No  tempo  delRey  D. 
Fernando  ,  em  que  muitos   homens  parecerão   mulheres, 
moftrou  huma  mulher  fer  mais  que  homem.    Citiou  Dom 

Pedro  Rodrigues  Sarmento,   Adiantado  do  Reyno  de  Ga- 
liza ,  a  Praça  de  Monçaõ  f  e  a  poz  em  grande  perigo  de 

perder-fe:   Achavafe  dentro  huma  nobre  matrona  ,    cha- 
mada Deufadeu  Martins,  cazada  com   o  Capiraõ  rr.ór  da 

meíma  Praça,  Vafco  Gomes  de  Abreu,  que  eftava  auzen- 
te-f   Mas  foube  e!la  difpor  as  coufas  de  maneira,  que   por 
fea  valor  ,  e  induftria    fe  levantou  o  citio  ,  e  os  inimigos 

fe  retirarão  tanto  menos  airofos  ,  quanto  era  menos  pa- ra 
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ra  fé  efperar  a  defenfa  cm  tal  occafiaó  ;   Merecendo  com  Ota  ~ . 
efta  acção  jfícar   por  timbre  das  Armas   da  mel  ma    Vilía     de. 1  1  11  1  •        Ouiu 
bum  meyo  corpo  de  mulher  com  a  letra  ,    que  exprime 
o  feu  nome  j   e  abrirem-fe  todos  os  annos  as  pautas   dos 
Vereadores   de  Monção  junto  da  fua  íepultura  .  e  andar 
pintada  nas  bandeiras  da  Camera. 

NEÍle  dia  ,  ânno  de  173o.  em  Domingo \  pelas  três 
horas  da  manhã  ,  nsceo  a  Senhora  Infanta  Dona 

Mana  Anna  í  filha  iegunda  dos  SereniíTimos  Príncipes  do 
Braíil  Dom  Jozé  ,  e  Dona  Marianna  Vitoriai  EIRey  N. 
Senhor  ,  o  Príncipe  ,  e  os  Senhores  Iníanres  decerão  á 
Santa  Bafiiica  Patriarchal,  e  afíifiirão  à  Milía,  c7e  Deum 
laudamus  em  acção  de  graças  j  e  por  três  dias  fe  fizeraõ 
em  mar  j  c  terra  os  feftejos  coftumados. 

í      OITAVO  DE  OUTUBRO. 

I.  Dom  /Jjfonjo ,  Condeftavel  de  Porrtugal, 
II.  farte  de  Portugal  para  Cajiella  a  Prtnceza  Dona  Ma* 

ria,  filha  de  EIRey  Dom  João  l/L 
III.  Dona  Feltctana  de  Mtlaõ» 

ESTE  dia  ,  anno  de  1704.  rnorreo  na  Ci- 
dade de  Beja  ,  Dom  Affbnío  >  Condeftavel 

de  Portugal  ,  filho  natural  de  Dom  Diogo, 
Duque  de  Vizeu,  e  neto  de  EIRey  Dom  Du- 

arte. Cazoo  com  Dona  Joanna  de  Noronha, 

fi iha  de  Dom  Pedro  de  Menezes  primeiro  Marquez  de 
Villa  Real  :  Morreo  moço  ,  e  deixou  grandes  faudades, 
|  orque  dava  flngulares  efpcranças,  por  luas  boas  partes , 
c  virtudes:  Ficou-lhe  huma  filha  ,  por  nome  Dona  Bea- 

triz, gentil  Dama,  que  cazou  com  Dom  Pedro  de  Me- 
T  ij  ncz.es  ? 
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Dia  8.    nezes,  Conde  de  Alcoutim,  filho  herdeiro  de  Dcm  Fer- 

e,    nando,  fegundo  Marquez  de  Villa  Real. 

ii. 
NO  mefmo  dia  ;  em  Quarta  feira  ,  anno  de  1543. 

partio  de  Lisboa  para  Caftella  a  Princeza  Dona  Má- 
fia ,  filha  dos  Reys  Dom  Joaô  III.  e  Dona  Catharma  : 

Prcvenio-fe  a  partida  da  Princeza  com  grande  pompa,  e 
aparato  ;  Foi  levada  por  mar  a  Alcouchete  ,  e  os  Reys 
a  vieraõ  acompanhar  até  o  lugar,  onde  fe  embarcou,  e 
a  força  das  faudades  naõ  pode  encobrir  as  lagrimas  ;  Ao 

dcfpedir-íe  quiz  beijar  a  maô  a  EIRcy  ítu  Pay  ,  e  EÍRey, 
fem  lha  dar  ,  apertou  a  filha  nos  braços  com  fingulares 
moftras  de  affe&o  ,  e  na  Rainha  ainda  foraõ  mayores, 

como  fe  lhe  adevinhara  o  coração  a  pouca  duração  da- 
quella  filha,  que  naõ  chegou  depois  a  viver  deus  annos. 
Acompanhou-a  o  Duque  de  Barganha,  e  o  Arccbiípo  de 
Lisboa  ,  e  outros  illuftres  Cavalleiros  com  grande  comiti- 

va de  criados  ,  com  exceííiva  oftentaçaõ  ,  e  lufmiento : 
No  extremo  de  Portugal  ,  c  Caftella  ,  a  entregarão  com 
a  folemnidade,  que  fe  coítumava  em  fcrnclhantes  idos, 
ao  Duque  de  Medina  Sidónia,  c  aoBiípo  de  Canhagena, 
que  acompanhados  também  de  muitos  Senhores  illuíires, 
que  da  parte  do  Emperador  Carlos  V.  pay  do  Príncipe  a 
vieraò  eíperar  ,   e  conduzir. 

iii. 

DOna  Feliciana  de  Milaõ,  natural  de  Lisboa  ,  filha 

de  pays  naõ  declarados,  em  idade  crecida  profcíTou 
o  eftado  reiigiofo  da  Sagrada  Ordem  de  Saõ  Bernrrdo  no 
Real  Moíteiro  de  Odivellas  ,  onde  foi  Abbadeça.  Teve 
boas  noticias  da  lingoa  Latina,  da  Filofofia,  da  Hiftoria, 

da  Poczia.  Era  dotada  de  grande  juizo,  agudeza  ,  e  dif- 
criçiõ.  Efcreveo  hum  largo  ,  c  erudito  difeurío  febre  a 
pedra  filofofal ,  o  qual  com  muitas  obras  poéticas  ,  e  car- 

tas fuás  muito  elegantes  ,  correm  com  cítimaçaõ  manuf- 
critas,  merecendo  fer  cftampadas-  Foi  muito  prompta  em 

bel- 
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belloi,  alegres,  e  difcrctos  ditos ;  taó  celebrados ,  con.oDiaS. 

fabidos,  c  impreííos  repetidas  vezes ;  Os  quaes  muito  bc^o^ 
dão  a  conhecer  a  energia  ,  c  fineza  do  íeu  juizo.  Fale- 

ceu nefte  dia  ,  anno  de  1705.  completando  inteiraiuen- 

te  letcnta,  e  três  deidade,  porque  naceo  no  meln iq  dia, 

anno  de  1632.  Antes  de  moiíer  pedio  ,  que  na  íua  íe- 
puitura  íe  eícrcveífe  o  feguinte  Epitáfio  ,  que  compuzera 

em  toda  a  íua  vida:  Aqutz  jaz  a  peccadora. 

NONO  DE  OUTUBRO. 

!.   Canoni'açad  de  SaÕ  Rozendo, 
II.  Morre  Dom  JoaÕ  Affonjo ,  filho  delRey  Dom  AffonfolL 

do  nome. 

III.  Nace  EIRey  Dom  Diniz. 
IV.  0  Padre  Cofme  de  Magalhaem* 
V.  Peixe  monflruofo. 

VI.  Feftejaõ-fe    os  ajufies   dos  cazamentos   dos   SereniJJimos 
Príncipes  do  Brafil>  e  de  Afttmas* 1. 

ESTE  dia,  anno  de  1195.  Canonifou  fole- 
nemente  o  Suramo  Pontífice  Celeftino  III.  ao 

gloriofo  São  Rozendo  ,noíío  Portuguez,  du- 
zentos e  dezoito  aunos  depois  de  fua  morte, 

pelos  contínuos ,e  portentoíos  milagres, com 
que  refplandecia ,  e  íe  fazia  celebrado  em  toda  a  Chrif- 
tandade.  Foi  o  primeiro  Santo  Portuguez  Canoniíado  com 
as  diligencias ,  e  ceremonias  ,  novamente  introduzidas,  e 

praticadas  na  Igreja:  Os  mais  antigos  o  haviaõ  fido  por 
acclamsção  dos  povos,  ou  por  haverem  dado  a  vida  em 
obfequio ,  e  defenía  da  Fé.  Das  fuás  virtudei  >  c  acçoens 
já  diífemos  cm  outra  pai  te. r.  <Je 

Março» 

II. 
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Dia  9.  > 
de  U 

NO mefmo  dia , anno  de  1 2 3 4.  morreo Dom  Joaô  Af- 
fonfo,  filho  baftardo  de  Dom  AíFonfoII.  do  nome, 

e  III*  Rey  de  Portugal.  Jaz  fepultado  no  Real  Morteiro 
de  Alcobaça,  e  na  parede  da  cafa  do  Capitulo  tem  o  fen 

Epitáfio. 

iii. 

NO  mefmo  dia,  anno  de  1161.  naceo  na  Cidade  de 
Lisboa  ,  nos  Paços  da  Alcáçova  ,  o  Infante  Dom 

Diniz  ,  primogénito  dos  Reys  de  Portugal  Dom  Arfon* 
fo  111.  e  Dona  Beatriz ,  os  quaes  lhe  puzeraõ  aquelle  no- 

me ,  em  memoria  ,  e  obfequio  do  Santo  ,  que  no  mef- 
mo dia  fe  celebra  :  Foi  o  primeiro  entre  os  Rtys  Porcu- 

guezes  ,  que  naceo  em  Lisboa.  De  fuás  acçoens  dizemos 
nos  dias  a  que  pertencem. 

IV. 

NO  mefmo  dia,  anno  de  1614.  morreo  em  Coim- 
bra com  fetenta  e  três  annos  de  idade  ,  e  íincoen- 

ta  e  nove  da  Sagrada  Companhia  de  JESU,  o  Pa- 
dre Coime  de  Magalhaens  ,  natural  de  Braga,  Lente  de 

Rethorica,  Theologia,  e  Efcritura  ;  Sobre  alguns  livros 
defta  ,  eícreveo  ,  e  imprimio  excelientes  Comentários  em 

quatro  tomos  de  folha  ,  e  três  de  quaito  j  Deixou  ou- 
tros M.  S.  que  ainda  fe  confervaõ. 

v. 
NO  mefmo  dia  do  anno  de  17  21.  na  praya  da  Ci- 

dade  de  Lagos    do  Reyno   do  Algarve  fe  tomou 

(  onde  chamaõ  meya  praya  )  hum  tubarão  de  mais 
de  vinte  palmos  de  comprido  ,    e  de  taõ  grande  corpo, 
que  foraõ  neceífarias  duas  juntas   de  bois  para   o  arraílar 
para  o  Caftelio.  Outro  na  praya  do  mefmo  Reyno  íahio 

em 
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em  outra  occaííaò  de  trinta  e  íiaco  palmos  de  comprido, Dla  9» 
e  vinte  de  largo. 

de 

Outub. 

VI. 

O  mel  mo  dia  ,  anno  de  171 J.  fe  publicou  na  Corte  de 
Lúboa  o  ajude  dos  ca  zamentos  recíprocos  do  Stre- 
niííimo  Senhor  Dom  Jozé  ,  Príncipe  do  Brafii ,  com 

a  Senhora  Infanta  de  Hclpanha  ,  Dona  Maria  Anna  Vi- 

toria -y  e  o  da  Senhora  Infanta  de  Portuga!,  Dona  Maria 
Barbua  com  o  Príncipe  das  Afturias.  Celebrouíe  efta 
noticia  na  Santa  Baíiíica  Patriarchal,  e  em  todas  as  Igre- 

jas com  TeJJeumlattâamm  9  c  com  três  noites  de  luminá- 

rias ,  como  fe  celebrou  igualmente  na  Corte  de  Madrid. 

«£>  <£3»  «§5»  *§S»  «£■>  «#3»  t  «gts»  t  «?£$»»  ÍSSab«S>  «§§»  «£g»  «$> 

DECIMO    DE    OUTUBRO. 

I,    S0Õ  Gonjalvo  Ahbade. 

lí.   A  Infanta  Dona  Maria ,  filha  de  Et&ey  Dom  Manoel. 
III.  Publta  Hortencta  de  Cajlro* 
IV.  Joanna  Faz.  1 
V.  Soror  Marta  do  Sacramento.    U  \ 
VI.  António  Rozado  Bravo. 

1. 

f^ 
AM  Gonjalvo  ,  Portuguez  ,  natura!  da  Vií- 

iVa»  U  de  Chaves  ;  Monge  de  Saò  Bento  ,  e  Ab- 
\\ffi  bade  do  antigo  Moíteiro  de  Santa  Maria  de 

é^-jgttl  Junhas,  onde  fíoreceo  em  íantidade  ,  e  ma- 
ravilhoíos  exemplos  de  perfeição  :  Acabou  4 

vida  orando,  e  podo  de  joelhos  com  as  mãos  levantadas 
*o  Ceo  ,  e  aíTim  o  acharão  morto  feus  íuhditos  ,  cjnc  o 

hafcaraô  por  ouvirem,  que  os  (1  nos  fe  tocavaõ  per  fi  mef- 
mos  ,  como  íuecedeo  ao  tempo,  cjue  entregava  a  Deoslua 
ditofa  alma  :  jaz  íeu  corpo  no  fobredito  Mofteiro  Juni- 
enfe,  onde  he  bufeado  ,  e  venerado,  c  a  fua  Cabeça   fe 

mof- 
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Dia  10, moftra   aos  Romeiros  ,  e  os   milagres  que  faz,   rr.oftraõ 
^de,   bem  os  feus  grandes   merecimentos  para  com  Deos.  Foi 

leu  tramito  neltc  dia,  anno  de  ijox. 

ii. 

NO  mefmo  dia  ,  anno  de  1577.  com  fincoenta  e  féis 

annos,  quatro  mezes  ,  e  deus  dias  de  idade  ,  pal- 
iou da  vida  traníítoria  à  imniortal  a  Infanta  Do- 

na Maria,  filha  de  EIRey  Dom  Manoel  ,  e  de  fua  tercei- 
ra mulher  ,  a  Rainha  Dona  Leonor  j  Foi  Princeza  iníi- 

gne  em  dotes,  e  virtudes  :  Pertenderaô  o  ít«  cazamen- 
to  as  mais  elevadas  Coroas  daChriftandade;  A  Imperial, 
na  peííoa  de  Fernando  I.  e  de  feu  filho,  Maximiliano  11. 
A  cíe  França  na  do  Delfim  ,  immediato  íueceflor  de  Fran- 
cifeo  I.  A  de  Heípanha  ,  na  do  Príncipe  Dom  Filippe, 
depois  Rey  fegundo  do  nome  -y  Mas  como  Deos  a  queria 
fó  para  íi  ,  permitio,  que  por  vários  accidentes  fe  defva- 
necírífem  aquellas  pertençoens ,  fendoomaycr  impedimen- 

to a  pouca  vontade  de  EIRey  Dom  Jonõ  III.  do  qual  fc 

diífe,  que  fora  pouco  inclinado  aefta  fua  meyairmã,  di- 
gna por  certo  dos  affe&os  mais  fingulare*  •>  Mas  a  verda- 
deira razaô  era  ,  porque  naquelle  tempo  fe  achavaõ  os  the- 

zonrosReaes  diminuídos,  e  os  Reys  de  Portugal  naõ  vexa- 
rão nunca  os  povos  com  tributo»,  e  contribuiçoens  íem  gran- 
de califa  ,  pelo  que  era  diíEcultoíb  defatisfazer  à  Infante 

o  mnito  que  importava  fua  legitima,  e  o  valor  do  dote, 
e  arras  da  Rainha  Dona  Leonor  íua  May  ,  que  havia  de 

levar  coníígo  para  quem  cazaííe  com  a  Infanre,-  fobre  a 
efeolha  da  qual  peífoa  femovian  duvidas  confideraveiscm 

forma  ,  que  nenhum  dos  fobreditos  cazamentos  feconclu- 
hio,nem  outros ,  que  também  fe  praticarão:  como  o  do  Du- 

que deOrleans  ,  ode  Fernando  ,  Archiduqnede  Auftria,  eo 

de  Manoel  Felisberto, Duque  de  Sahcya;  Sem  ferem  baftan- 
tes  as  diligencias ,  e  inftancias  do  Emperador  Carlos  V.  tio 
Ò2  Infanta ,  e  da  Rainha  Dona  Leonor  fua  mãy  ,  a  fe  lhe  dar 

eftado  ,  ou  a  Icvarem-na  de  Portugal  para  Caftella  ,  como 
ambos  pertenderaô.  Rebatia  EIRcy  D.  Joaõ  cites  projectos 

com 
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com  apparenccs  rezoens ,  mais  conformes  á  conveniência,  Dia  í0 

que  â  juíliça ;  Nomeou  feu  Embaxador  para  negocio  taõ0  e, 
importante  ao  famofo  Lourenço  Pires  de  Távora,  gran- 

de meftre  das  Attes  politicas,  o  qual  foi  entertendo  com 
tanta  deftreza  o*  empenhos  do  Emperador  ,  e  da  Rainha, 

que  finalmente  ficarão  fem  effeito.  Naõ  ignorava  a  Infan- 
ta eir.es  defvios  de  ElRey,  nem  a  menos  affeiçaõ  ,  com 

que  era  tratada  ;  Mas  a  ioa  grande  prudência  ,  c  exceU 
lente  juizo  cobria  com  generofa  diííimulaçaõ  o  fentimento 
interior  ,  e  aflim  fe  confervou  fempre  com  ElRey  em  boa 
corrcfyondencia.  Só  em  huma  occaíiaô  ,  quando  jà  fe 

achava  muito  entrada  em  annos,  vendo  que  ElRey,  pa- 
ra lhe  adoçar  o  defabrimento  ,  que  fupnnha  ,  lhe  falava 

em  hum  novo  cazamento,  lhe  refpondeo  com  alguma  al- 
teração eílas  palavras  :  Ghtando  fe  ojferectad  negócios  ,  que 

pareçiaõ  convenientes  t  endou  Voffa  Alteza  em  dtlaçoens ,  e 
de  fetra  em  feira  ,  e  agora ,  àae  os  naõ  ha  ,  me  fahe  com 
effe  ?  Pots  nem  que  fora  o  mayor  Monarcha  do  Mundo  ,  o 
aceitaria  jà.  Eftava  a  cfte  tempo,  e  muito  de  antes,  re- 
zoluta  a  naõ  cazar ,  ea  viver  no  feu  Palácio,  como  pu- 

dera em  hum  Moíteiro  da  mais  apertada  reforma  ,  e  tal 
.foi  o  teor  da  fua  vida  delde  os  primeiros  annos  ;  Sendo 
de  dezafeis ,  lhe  poz  ElRey  cafa ,  que  em  fim  naõ  podia 
dqoecer-fe  do  muito,  que  lhe  era  devedor.  OfFereceraõ- 
fe  ao  íeu  ferviço  os  Cavallciros,  c  Damas  da  mais  fele£tá 

Nobreza  de  Portugal,  e  começou  a  tratarfe  com  grande- 
za igual  á  das  Rainhas,  fem  mais  diferença,  que  o  titu- 

Jo-  Mas  debaixo  deftss  apparencias  luftrofas  fe  oceultavaõ 
o  defprezo  das  Vaidades,  edeíi  mefma,a§  mort.ficaçoens, 

es  cilícios ,  os  jejuns,  a  paciência,  a  refignaçaõ,  e  to- 
xfas  as  outras  virtudes  cm  gráo  fublime.  Era  também  o  fea 
Palácio  huma  florentiííima  efeola  de  tedas  as  boas  letras,- 
Ne!le  admitio,  c  confervou  com  grande  gofto  ,  e  gafto 
a  Luiza  Sigéa  ,  e  a  fua  irmã  Angela  ,  de  que  em  outro  i^.dcfte 
Jugar  falamos  $  c  a  Publia  Hortencia  ,  e  Joanna  Vaz, 

infignes  em  Artes,  Sciencias,  c  lingoas ,  como  logo  di- 
remos. Afliftiaõ-lhc  também  os  mayores  homens  daquel- 

le  tempo  ,  entre  os  quaes  eraõ  de  mayor  nome  o  Padre 
Frey  Frahcifco  Foreiro  ,  feu  Confelíor  ,  e  o  Padre    Frey 

V  Joaõ 

mez. 
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Dia  15.  Joaõ  Soarei ,  depois  Bifpo  de  Coimbra  ,   dot  qwaes  em 
^      ,    outros  diat  falíamos :   Pela  doutrina  de  homens  taô  dtu« 
OutUD.  ...  .  -_  .  T        »      C 

tot  participou  largas  noticias  das  Divinas  lecrai ;  Luiza  bi. 
gea  lhe  cd finou  as  humanai,  c  a  lingoa  Latina,  em  que 
lahio  peritiffima,  e  Angela  os  inftrumentos  muficos ,  ím- 
gularmente  os  que  fervem  ao  culto  Divino,  como  Har- 

pa ,  e  Orgaõ.  Havia  repartido  a$  horas  do  dia  ,  e  noite, 
c  alem  das  poucas,  que  dava  ao  rcpouío  precifo,  gaíb- 
va  as  outras  virtuofamente  j  Já  no  Santo  exercício  da  ora* 

çaõ  mental  ,  e  vocal  -,  Jà  no  exame  da  confeiencia  $  Já 
ouvindo  duas ,  c  três  MiiTas  cada  menhS  com  fingalarii- 
fima  devoção  j  Jà  defpachando  petiçoens,  e  memoriacs  a 
favor  dos  pobres  ;  Já  aílíítindo  ao  lavor  das  íuas  cnadas 
para  ornato  dos  Templos  ;  Jâ  cm  conferencias  eíludiotas 
fobre  varias  feiencias,  c  artes,  em  que  havia  Concluíoens, 
e  argumentos ,  como  nas  efeolas  fe  eítiila,  c  os  feus  [  íem 
fer  lizonja  ]  caufavaõ  ííngular  admiração  ,  e  talvez,  cui- 

dado,  aos  mayores  Meftres,  pela  alta  cornprehençaõ  ,  e 

viviííimo  engenho,  de  que  era  dotada.  Realçava  todas  ei- 
ras prendas  taõ  fublimes,  com  huma  rara,  c  profufiiTirna 

liberalidade  ,  com  que  a  todos  enchia  de  mercez.  Petas 
aropliífímas  heranças,  que  lhe  deixarão  feu  pay  ,  e  mãy, 
foi  a  mais  rica  Princeza,  que,  abaixo  das  Rainhas,  hou- 

ve na  Europa  em  feu  tempo,  e  antes,  t  depois  dclle.  Foi 
Senhora  de  grande  numero  de  Cidades,  Villas  ,  e  outras 

terras,  juros,  e  jurifdiçoens  cm  França  ,  Hefpanha,  Por- 
tugal ,  c  de  riquilíimas  joyas ,  baxelas,  armaçoens,  e  ta- 

peçarias da  Rainha  fua  mãy  ,  de  quem  foi  univerial  her- 
deira j  Tudo  repartio  em  vida  ,  e  per  Tua  morte  com 

maõ  liberaliíTima :  Deu  citado,  e  accomodou  no  melhor 

modo  poílivel  ,  a  defpezas  fuás  ,  todos  os  Cavalldrcs,  e 

Damas,  que  a  ferviraõ,  e  aííirn  aos  mais  criados  de  esfe- 
ra inferior.  Todos  os  dias  dava  efmoía  aos  mendigos,  que 

concorriaõ  fem  numero  ás  fuás  portas,  Aos  pobres  cecui- 
tos  foccorria  oceultamente  ,  e  com  mayor  liberalidade  : 
Aííirn  aos  Conventos  ,  e  Templos  de  Portugal  ,  c  íuas 
Conquiftas,  onde  apenas  fe  achará  algum  ,  que  naõ  re~ 
cebeíTe  benefícios  defta  Senhora.  Fundou  em  Lisboa  o 

Mofteiro  da  Encarnação:  Em  Évora  o  do  Calvário  :  Em 

Santa- 
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Santarém  o  do  Santo  Chrifto  do  Milagre:  Em  Torres  Ve-Dk  10. 

dras  o  dos  Capuchinhos  ,-  c  junto  a  Lisboa  edificou  a  de 
Capclla  Real  de  Nofla  Senhora  da  Luz  ,  Convento  de 
Regulares  da  Ordem  de  Chrifto  ,  huma  das  mageftcfas 

obras,  que  há  em  Portugal  ,  e  fora  delle  -,  Naô  longe 
do  mefmo  Convento  erigio  hum  Hofpital  para  fe  cura- 

rem,  com  tudo  o  necelíario ,  feííenta  e  três  pobres,  àlcm 
de  hum  quarto  feparado  para  homens  de  calidade  ,  e  lhe 
aplicou  groíTas  rendas,-  Por  faa  morte  deixou  muitas  pa- 

ra agazalho  de  perigrinos,  redempção  de  cativos,  caza» 
mentos  de  órfãs,-  veftidos  cada  anno  para  nove  mulheres 
no  dia  da  Encarnação  ;  E  para  outras  tantas  no  dia  da 

Natividade  ,•  E  para  doze  Sacerdotes  em  Quinta  feira 
mayor,-  E  para  trinta  e  três  pobres  na  Sexta  f.i  a  feguin- 
te,  Naõ  falamos  em  grande  numero  deSofragios  annuaes, 
e  de  Miffas  cotidianas.  Deixou ,  finalmente  ,  a  EIRey  Dom 
Sebaftiaõ  ,  feu  íobrinho  ,  alem  de  outros  importantes  le- 

gados, a  rica  tapeçaria  dos  panos,  que  chamão  de  Tunes, 
que  efta  Senhora  (em  obfequio  do  Emperador  Carlos  V. 
íeu  tio,  e  do  Infante  Dom  Luiz  feu  meyo  irmão  )  man- 

dou fazer  a  Flandes  ,  e  diz  em  feu  teftarnento  :  que  lhe 

cuílaraõ  vinte  mil  cruzados,  que  a  refptito  do  noílo  tem- 
po importavaó  mais  de  feííenta  mil.  Foi  fepulrada  no 

Mofteiro  da  Madre  de  Deos  ,  e  depois  tresladada  à  íua 
Capeila  da  Luz  ,  como  em  outro  lugar  dizemos.  Nos 
Elogios  das  prendas,  e  virtudes  defta  efeiarecida  Prin- 
ceza  fe  empregarão  graviííimos  Efcruores  com  bem  apa- 

radas penas:  Martim  de  Afpiculeta  Navarro,  Damiaõde 
Góes ,  Duarte  Nunes  de  Leaõ,  Eftacio  Aquilles ,  o  Dou- 

tor Manoel  daCofta,  chamado  o  Sutil  ,  André  de  Rezen- 
de, Mariz,  Vaíconçellos ,  Faria,  e  em  noífo  tempo  lhe 

efereveo  a  vida,  e  acçoens  com  muita  elegância  o  Padre 
Frcy  Manoel  Pacheco  ,  Regular  da  Ordem  de  Chrifto, 
Qn3ndo  EIRey  feu  irmão  lhe  do-ou  a  Cidade  de  Vizeu, 
e  lhe  deu  o  Titulo  de  Duqueza  da  melma  Cidade  ,  lhe 
fez  o  famofo  Hiftoriador  Joaõ  de  Barros  hum  clegantif- 
fimo  Panegírico  ,  que  alguns  julgaõ  igual  ao  de  Plinio  a 
Trajano ,  e  fem  duvida  he  a  obra  mais  fele&a  ,  e  mais 

erudita  daquelle  grande  engenho,  e  profundo  juízo.   Co» 
V  ij  roemos 
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Dia  io.  roemos  os  fcus  louvores   com  o  celebre  Soneto  ,•  que  fez 
~   e.    à  fua  morte  o  immortal  Camoens. Outub. 

Que  levai  cruel  morte  ?  Hum  claro  dia  j 
A  que  horas  o  tomafie  ?   Amenhecendo  ; 
Entendes  o  que  levas  ?   Naõ  o  entendo  ; 

Pois  quem  to  'fez  levar  ?   Quem  o  entendia. 
Seu  >  corpo  quem  o  gafa  ?  A  terra  fia  ; 

Como  ficou  fua   luz  ?  Anoitecendo  ; 

Lufitania  que  diz  ?   bica  dtzendo : 
Km  fim  naõ  mereci  Donrj  Maria. 

Mataflc  quem  a  vio  ?   Jà  morto  eflaxa  j 

Que  diz  o  feu  amor?  Falar  naõ  ou/a  -t 
E  quem  o  faz  calar  ?  Minha  vontade ; 

Na  morte  que  ficou?   Saudade  brava; 

Que  fica  Jà  q'te  ver?  Nenhuma  coufa  ; 
Mas  fica  que  chorar  fua  beldade. 

III. 

PUblh  Hortencia  de  Caftro  ,  Donzela  Portugoeza  , 

nafcida  em  Vi!! a  Viçofa  ,  de  nobre  geração  :  De- 

zejofa  de  aprender  (ciências ,  fe  re7olveo  a  hir  furtivamen- 
te a  Coimbra  em  trajes  de  homem  com  hum  feu  irmaõ 

(  que  íó  foube  do  fegredo  )  ,  e  naquella  Univeríldade 
aprendeo  a  iiogoa  Latiria,  e  quarro  annos  Filoíofia  ,  e 
Theologia  outros  quatro,  e  íahio  doutiííima  em  huma, 
e  outra  faculdade.  Acabados  os  eíludos  fe  rtcolheo  a  íua 

caía,  e  reduzida  outra  vez  aos  trajes  próprios  do  feu  íe- 
xo  ,  começou  a  fer  huma  nova,  e  rara  admiração  de  to- 

dos os  homens  doutos  do  feo  tempo.  O  Cardeal  Infante, 
Dom  Henrique,  a  mandou  vir  para  caía  de  fua  irmã  ,  a 

Infanta  Dona  Maria  ,  e  ambos  fizeraô  delia  íingular  ef- 
timaCjão.  Na  prezença  de  ambos,  dtfendeo  por  vezes  Con- 
cluzoens ,  argumentando-lhe  gravimmos  Theologos ,  e 
admirando  juftamente  a  expedição  ,  e  formalidade  com 
que  fundava  as  fuás  doutrinas,  e  desfazia  os  argumentes 

oppoftos.  Viveo  ate  o  tempo  de  Filippe  II.  e  também 
na  fua  prezença  defendeo  Conclufoens ,  co  mefmo  Rey 

lhe'
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lhe*  fez  muitas  mercez,  declarando,  que  lhas  fazia:   PorDfo  io, 
Jua$  murtas  leiras  ,  e  faber.  Compoz  hum  litro,  que  in-  de 

titulou:  Flófculus  Theologtte-,  e  outro  de  Verfos  ,  Difticos,  t1tu  ' 
e  Epigramas  Latinos,  e  Portuguezes.  A'  inílancia  da  In* 
fantt  Dona  líabel ,  mulher  do  Infante  Dom  Duarte;  com- 

poz hum  livrinho  de  devoçofns  >  formado  de  vcrlos  dos 

Pfalmos  de  David,  coula  muito  curioía,  e- pia  j  Mas  ne- 
nhuma deitas  obras  fe  imprimio  ,  fendo  todas  dígmííi mas 

da  luz,  e  eftimaçaõ  univeríal.  Nunca  cazou  ,  e  foi  [cm- 
pre  delde  a  primeira  idade,  por  extremo  virtuoía  ,  c  ho- 

nefta ,  e  fem  outra  oceupaçaõ,  mais  que  a  liçaò  dos  li- 
vros. 

IV. 

JOanna  Vaz  ,  natural  de  Coimbra  ,  irmã  do  Doutor 

António  Vaz,  o  primeiro  que  fe  graduou  em  Theo- 

logÍ3  na  Univerfidade  da  mefma  Cidade  ,  filhos  tJo 
Licenciado  Joaõ  Vaz  ,  foi  mulher  também  muito  erudi- 

ta, criada,  e  Mestra  de  Latim  da  mefma  Infante  Dona 

Maria.  Chamavaõ-lhe  a  Filofofa  ,  pela  grande  comprehen- 
çaõ  ,  que  teve  defta  íciencia.  Sabia  com  perfeição  as  Jin» 
goas,  Latina,  Grega,  e  Hebraica.  Teve  grande  liçaõ  de 
todos  os  Poetas ,  e  fez  nefta  arte  admiráveis  obras  ,  que 

correm  impreíías,  e  manuferitas.  O  Meftre  André  de  Re- 
zende lhe  efereveo  huma  elegante  carta  Latina  em  7 .  de 

Março  de  15*4.  e  a  elogiou  muito  no  poema  ,  que  fez  a 
mefma  Senhora  Infanta  Dona  Maria  em  1  5  5  1 .  O  mef- 
mo  flzerão  Niculao  Clenardo  em  huma  Epiftola  de 

15345.  o  grande  Ayres  Barbofa  em  hum  Epigrama,  que 

lhe  dirigio  ,•  e  Dom  Nicolao  António  b  põem  entre  as 
mulheres  fabias  de  Heípanha. 

V. 

NO  mefmo  dia  ,  anno  de  1659.  fâleGCO  preciofarnen- 
te  no  Mofteiro  do  Sacramento  de  Lisboa  ,  da  Or- 

dem de  São  Domingos,  a  Madre  Soror  Maria  do  Sacramento* 

no  íeculo  Dona  Maria  de  Mcndoça,  Condeça  de  Vimio- 
fo  ,  Marqueza  de  Aguiar  ,  filha  de  Dom  Chriftovaõ  de 

Moo* 
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Dw  io. Moura,  Marquez  de  Caftel  Rodrigo,  e  de  fua  mulher , Do- 

0  e,  na  Margarida  Coutinho  Corte  Real,  Cazou  cora  Dom 
'  AíFonfo  Coutinho,  Conde  de  Vimiofo  ,  depois  Marquez 
de  Aguiar.  Em  idade  de  fcííenta  annos  fe  vio  viuva  ,  e 
logo  entrou  Reiigiofa  naquelle  reforma  difíi  mo  Mofteiro  , 
onde  já  tinha  duas  filhas  ,  levando  comíigo  três  criadas 

para  Freiras.  Naõ  lhe  foi  novo  o  Eítado  Religiofo,  por- 
que nos  de  Donzella  ,  e  cazada  viveo  fempre  muito  de- 
vota,  e  religiofamente,  com  grande  exemplo  ,  peniten- 

cia ,  edificação ,  e  do  mefmo  modo  fazia  viver  a  toda 

a  fua  família ,  de  forte  que  o  feu  palácio  parecia  hum  re- 
formado Mofteiro,  Quando  entrou  no  do  Sacramento, 

era  fua  filha,  Soror  Margarida  da  Cruz,  Meftra  das  Novi- 
ça«,  e  o  foi  de  fua  roãy:  vindo  por  efte  modo  a  íer  mãy 
de  fua  mefraa  may  ,  e  efta  a  fer  filha ,  e  íubdita  de  fua 
mefma  filha.  Logo  que  profeíTbu,  a  fizeraõ  enfermeira, 

eo  foi  hum  anno  com  rara  caridade,  e  humildade,  ajoe-' 
lhando  aos  pés  de  todas  as  Religioías  ,  julgandcíe  in- 

digna de  as  fervir  ,  e  de  fallar  diante  de  quem  fe  criara 
na  prezença  de  Deos  ,  e  com  os  diétames  da  Religião. 
Foi  excellente  idéa  ,  e  exemplo  de  Donzellas  ,  de  caza- 
das,  de  viuvas,  de  Religiofas.  Acreditou  Deos  a  fua  mor- 

te com  alguns  prodígios. 

vi. 

ANtonio  Rozado  Bravo  ,  Cónego  na  Cathedtal  da 
Cidade  de  Évora ,  Comiffario  da  Bulia  da  Santa  Cru- 

zada no  mefmo  Arcebifpado  ,  Juiz  Confervador  de  mui- 
tas Religioens,  Padroeiro  da  Igreja  do  novo  Convento 

de  Saõ  Jozé  das  Religiofas  Carmelitas  Deícalças  da  meí- 

ma  Cidade,  em  que  diípendeo  mais  de  trinta  mil  cruza- 
dos:  Gaitou  mais  de  cem  mil  cruzados  em  reedificar  ,  c 

fazer  varioi  Templos,  Capellas ,  e  Altares,  e  diípendeo 
com  os  pobres  muita  parte  das  fuás  rendas.  Inftituhio  na 
Igreja  do  fobredito  Convento  de  Carmelitas  Defcalças,dez 

Capellas  de  Miífas  Cotidianas  ;  e  depois  de  outros  lega- 
dos pios,  deixou  por  erdeiras  de  todos  os  mais  feus  bens, 

as  mefmas  Religiofas.  Chcyo  de  boas  obras  faleceo  nefte 

dia ,  anno  de  1733.  DEC!- 
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Dia  1 1 . 

DECIMO  PRIMEIRO  DE  OUTUBRO. 

I.  Saõ  Gens ,  B.  A/.   f/íw  companbeiroi  Plácido  ,  <r  tf»*/* 
tafto. 

II.  Btfarro  ffícce/fo  mil/t  ar  em  /f/rica. 
III.  Memorável  acçaõ  de  Manoel  deSoufa,  Capnaõ  àa  For* 

taleza  de  D/o. 

i. 
AM  Gcm,  primeiro,  ou  (conforme  outra  opi- 

nião )  fegundo  Bifpo  de  Lisboa ,  padeceo  mar- 
tírio nefte  dia  ,  anho  de  fcílenta  c  íeis  ,  impe- 

rando Nero ,   Foraó  feus  companheiros  no  mar- 
tirio  os  Santos  Plácido,  e  Anaftafio,  c  outros ,  cujos  no» 
mes  nos  encobrio  a  antiguidade. 

ii. 

PElos  annos  de  1487.  era  famofo  nas  fronteiras  de 
Africa  Alé  Barraxi  ,  Mouro  de  grande  valor  ,  e  de 

muita  reputação  entre  os  feus  j  Veyo  com  quatro  centoi 
de  cavallo,  e  muito  mayor  numero  de  pé  correr  nefte  dia 
do  anno  referido  ,  a  campanha  de  Tangere  ,  e  teve  a 
fortuna  de  reprezar  alguns  Chriftãos  ,  e  naõ  pequena 
quantidade  de  gado.  Sahio-lhe  da  Praça  com  muito 
defigual  poder ,  Dom  Joaõ  de  Menezes ,  que  depois  foi 
Conde  de  Tarouca,  e  dando-lhe  alcance,  tratarão  hum 
perigofo  conrlícto j  Mas  os  Portuguezes  íe  houveraò  com 
tanto  valor  ,  que  romperão  ,  e  desbaratarão  aos  inimi- 

gos ,  matando  ,  e  cativando  muitos  ,  c  nos  cativos  en- 
trou o  mcfmo  Barraxi ,  gravemente  ferido.  Os  Chriftãos, 

que  os  Mouros  haviaõ  cativado  ,  forão  poftos  em  liberda- 
de ,  e  a  preza  ,  recuperada  ,  e  crefeida  com  groítbs  def- 

fojos. 

III. 
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Dia  li. 

de  III 
Outub.  

111# 

HAvendo  Soltão  Badur,  Rey  de  Camhaya,  concedi- 
do aos  Portuguezes  a  Fortaleza  de  Dio  ,  pouco  de- 

pois fe  arrependeo  com  tantas  veras ,  que  procurava,  ain- 

da por  meyos  indecorofos  á  Mageftade  ,  reduzil'a  ao  leu 
dominio  ;  Mas  efta  pertenção  ,  rinaímente  ,  lhe  vcyo  acuí- 
tar  a  vida$  Era  Governador  daquelia  Fortaleza,  Manoel 

de  Soufa,  Fidalgo  de  fangue,  e  valor  ,  igualmente  illui- 
três.  Eisque  na  vefpora  defte  dia  ,  anno  de  153^.  entrs- 
da  já  a  noite,  chega  hum  Mouro  deíconhecido  às  por- 

tas da  Fortaleza  dizendo:  Que  importava  falar  ao  Capi- 

tão.  Veyo  efte,  e  eílando  fó  da  parte  de  deutro  a  por- 
tas fechadas  ,  e  o  Mouro  de  fora  ,  lhe  diífe  efte:  Que  no 

dia  feguinte  o  havia  de  mandar  chamar  EIRey  ,  e  que 
entendeífe,  que  era  para  o  matar  j  E  para  que  vifle  ,  que 
o  naô  movia  o  darlhe  aquelle  aviío  ,  algum  intejeíie,cu 

conveniência  particular  ,  fe  hia  fem  dizer  quem  era.  Fi- 
cou o  Capitão  juftamente  admirado  ,  e  confuío  j  E  re- 

zervando  fó  para  íi  aquella.  noticia  ,  fe  entregou  ,  e  em- 
bebeo  em  hum  mar  de  penfamentos  raõ  duvidofos  ,como 
encontrados.  Na  fuppoíiçaõ  de  que  foíle  certo  o  aviío, 

íe  lhe  reprezentava  de  huma  parte:  Que  o  hir  era  teme- 

ridade necia  ,•  De  que  ferviria  ,  nem  ao  bem  commum  dos 
feus  foldados ,  nem  à  fua  própria  reputação  ,  hir  facrifi- 
car  a  vida  aos  pés  de  hum  Rey  Bárbaro,  e  infiel ,  fendo 

certo  ,  que  da  íua  morte  rezultaria  manifefto  perigo  à 

Fortaleza  ?  Por  outra  parte  diícorria:  Qt-c  o  negsr-fe  ao 
recado  delRey  ,  era  dar-Ihe  fundamento  ,  para  que  rom- 
peífe  em  guerra  ,  com  aparências  de  rezaõ :  Que  fe  o  hir 
parecia  temeridade,  o  não  hir  fe  reputaria  fraqueza  j  E 

que  deftes  dous  extremos ,  efte  era  o  mais  feguro  ,  aque  1- 
le  o  mais  briofo :  Que  ainda  que  a  íua  peífoa  perigaííe, 

nem  por  iflo  a  Fortaleza  fe  perdia  ,  porque  ficavão  oel- 
la  Cavalleiros  de  tanta  nobreza  ,  e  valor ,  que  a  fahenáo 

defender  até  o  ultimo  tranze.  Envolto  neftes  penfomen- 
tos  o  achou  a  roenhã,  e  logo  hum  recado  delRey  ,  q»e 

o  chamava.  Entaõ  fe  lhe  reprezentoo  infalível  a  verdade 
do 
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do  aviío  precedente,-  Mas  depofta  toda  a  duvida  ,  e  at-Dú  xl« 
tendendo  ío  ao  íeu  brio  ,  encomendou  aos  outros  Cnpi-  , 
taens  inferiores,  a  guarda  da  Fortaleza,  e  que  eftiveífem 
com  toda  a  prevenção ,  para  o  caio  ,  em  que  fuecedeife 
alguma  novidade  ;  E  fera  fe  declarar  mais  ,  partio  para 
Palácio  ,  acompanhado  de  hum  fó  pagem  $  Poílo  que  ou- 

tras vezes  coftumava  hir  vifitar  EIRey  com  numeroía  co- 
mitiva 5  ElRty  o  recebeo  com  rofto  alegre  ,  e  depois  de 

algumas  preguntas  geraes,  e  vários  comprimentos,  o  def- 
pedio  fem  orfenfa.  Ignora-fe  o  motivo  de  tanta  modera- 

ção, fehe,que  havia  determinado  dar-lhe  a  morte;  Mas 
naõ  fe  pode  negar  ,  que  Manoel  de  Soufa  íe  oífereceo  a 
ella  ,  com  huma  generofidade,  e  bizarria,  digna  por  cer- 

to de  memoria  perdurável. 

DECIMO  SEGUNDO   DE  OUTUBRO. 

I.  Parte  de  Lisboa  EIRey  Dom  Manoel  para  Santiago  de 
Galiza. 

Ií.  Grande  tremor  da  terra  em  Lisboa  ,  e  no  Reyno» 
III.  Maria  de  Saô  Bernardo  ,  de  grande  idade ; 
IV.  0  Padre  Luiz  de  Moltna. 

ESTE  dia,  anno  de  1502.  partio  de  Lisboa 

EIRey  Dom  Manoel  para  o  Reyno  de  Gali- 
za a  viíitar  a  íepulcara  do  Apoílolo  Santiago 

mayor  ,  Patraò  de  Helpanha  ,  com  muitos 

Grandes  da  fua  Corte,  e  alguns  Prelados  Ec- 
cleííafticos.  Nefta  jornada  mandou  difpender  groíías  ek 
molas  nas  terras  de  Portugal  ,  e  Galiza  ;  Em  Santa  Cruz 
de  Coimbra  vendo,  que  a  fepultura  de  Dom  Aífonfo  Hen- 

riques, primeiro  Rey  de  Portugal,  naõ  era  a  que  fe  lhe 
devia,  mandou  fazer  a  fumptuofa  que  tem.  O  mefmo  fez 

na  fepu'tora  do  Mártir  Saô  Pantaleaõ,  Patrono  da  Cida- 
de do  Porto,  em  fatisfaçaõ  da  ordem ,  que  para  iíTo  dei- 

X  xará 
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Dia  li.  xará  ElRey  Dom  Joaõ  II.    Mandou  faser  juftiça  aos  dc- 
~     ,    liaquentci,  e  mcrcè  a  muitas  pcííoas,  que  mcreciaô  hu- 
Outub.       n  '  r       i\       r      i    j    tr-ii       n  -   j ma,  e  outra  coma.    Deu  foral  de  Villa   a  povoação  dos 

Arcos  de  Valdevez  ,  e  lhe  poz  efte  nome  por  lhe  fa- 
zerem neila,  quando  paííou,  huns  magníficos  arcos.  Na 

fepultura  de  Santiago  mandou  pôr  huma  alampada  de  pra- 
ta ,  na  forma  de  hum  Caftcllo  ,  a  mais  rica  ,  que  ate 

aquelle  tempo  havia,  c  fc  tinha  orTerccido,  e  pofto  na- 
quclla  Igreja,  com  renda  perpetua  para  as  fuás  luzes. ii. 

NO  mefmo  dia  ,  ánno  de  1724.  pelas  duas  horas  ,  e 
três  quartos  da  madrugada,  fe  fentio  em  Li&boa,  e 

às  mefmas  horas  em  todo  o  Reyno,  hum  grande  tremor 

de  terra ;  e  foi  o  mais  forte  dos  que  tem  havido  há  mui- 
tos annos* 

ih. 

NO  mefmo  dia,anno  de  1718,  falecco  no  Real  Moí- 

teiro  de  Santa  Maria  de  Alrruítcr ,  da  Ordem  de  Cif- 
ter,  a  irmã  Maria  de  Saõ  Bernardo  ,  em  idade  de  cento 

e  vinte  e  quatro  annos. 
IV. 

O  Padre  Luiz  de  Molina  naceo  em  Cnenca  ,  Cidade 

de  Caftella ,  floreceo  em  Portugal ,  entrou  na  Sagra- 
da Religião  da  Companhia  de  JESU  em  Coimbra ,  onde 

eftudou,  e  leu  Filofofia  :  Em  Évora  fe  ordenou  Sacerdote, 

aprendeo  Theologia  ,  tomou  o  grào  de  Doutor  ,  e*  foi 
Lente  da  mefma  Univeríidade ,  c  o  primeiro,  que  nella 

ditou  a  Sàençta  Medta ,  que  tinha  concebido,  deícubci- 
to,  e  ditado  em  Coimbra  o  famofo  Portugoez  Pedro  da 

Fonfeca,  como  efte  declara  na  fua  Methaphilka  tom.  3. 

1.  6*.c.  i.  feéfc.  8.  Depois  a  illuílrou  ,  e  ditou  cm  Évora, 
como  dizemos,  o  Padre  Luiz  de  Molina,  difcipulo  do 

Padre  Fonfeca;  Também  cm  Évora  compoz  o  Padre  Mo- 
lina 
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lina  o  grande  livro  de  Concórdia  gr atia ,  &  liberi  arbttrityty*  12* 

qoe  ,  vencidas  muitas  contradiçoens  ,  imprimio  era  Lis-  de 
boa.-  Mais  ,  o  Apendtx  ad  eandem  concordiam.  Imprimio 
rriais  dous  tomos  InPrtmam  partem  D.  Thoma.  Mais  dous 

ce  Jnftitia  ,  &  Jure  j  c  do  meímo  aííumpto  deixou  mais 

dous  tomos  maiiufcricos.  Cheyo  de  letras  ,  virtudes ,  e  ân- 
uos falcceo  em  Madrid  nefte  dia,  anno  de  idoo. 

DECIMO  TERCEIRO  DE  OUTUBRO. 

I.  Treúadaçao  dos  offos  de  EIRey  Dom  Manoel ,    e  de  Et* 
Rey  Dom  Joaõ,  Jett  filho  ,  e  do  Príncipe  Dom  Joaõ, 
feu  neto,  1 

II.  Nace  a  SeremJJlma  Senhora  Dona  Luiza ,  Rainha  ,  que 
depois  foi  de  Portugal, 

III.  Dom  Francifco  Manoel  de  Mello. 

IV.  As  armas  Portuguezas  tomao  aos  Caflelhanos  por  a  [fal- 
to a  Praça  de  Campo  major* 

V.  Lutza  Sigèa. 
VI.  Angela  Si  gê  a* 1. 

ESTE  dia  l  anno  de  1J72.  foraõ  colocados 

com  folcmniflima  pompa  em  mageftofos  tú- 
mulos ,  na  Capella  mòr  do  Real  Mofteiro  de 

Bellem  os  oííòs  dos  Reys  Dom  Manoel  ,  e 
Dom  Joaõ  III.  e  do  Príncipe  Dom  Joaõ ,  pay 

de  EIRey  Dom  Sebaftiao  ,♦  O  qual  aííiftio  ao  aóto  com  íua 
avò,  a  Rainha  Dona  Catharina  ,  e  o  Cardeal  Henrique, 
e  a  Senhora  Infanta  Dona  Maria,  e  toda  a  Corte,  e  to- 

das as  Religioens ,  que  fizerao  aos  Defuntos  Príncipes  fo- 
lemniífimas  exéquias.  Pregou  o  Doutor  Diogo  de  Paiva, 
iníígne  Orado*  daquelles  tempos. 

X  ij  II. 
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Dia  1 3. 
de  II Outub. 

NO  mefmo  dia,  em  Domingo ,  anno  de  1613,  na- 
cco  em  Saõ  Lucar  de  Barrameda  a  Screniífirna  Se- 

nhora ,  Dona  Laiza  Francifca  de  Guímaõ  ,  Rainha, 

que  depois  foi  de  Portugal ,  filha  de  Dom  ]oaô  Manoel 
Peres  de  Guímaõ,  oitavo  Duque  de  Medina  Sidónia,  Mar- 

quez de  Cazaça,  Conde  de  Niebla  ,  Cavalieiro  do  Tuzaõ, 
e  de  Dona  Joanna  de  Sandovai,  filha  de  Dom  Francifco 

Gomes  de  Sandovai  e  Rojas,  Duque  de  Lerma,  e  da  Du- 
queza  Dona  Catharina  de  la  Cerda  ,  fua  mulher.  Affir- 

ma-fe,  que  poucos  dias  depois  de  feu  naíeimento  ,  man- 
dara hum  Mouro  de  Africa  os  parabéns  aos  Duques  ,  re* 

comendando-lhe  ,  que  criaíTem  aquella  filha  com  parti- 
cular cuidado,  e  attençao,  porque  havia  de  fer  Rainha  ; 

Rezaõ,  porque  feus  criados,  e  domeíticos  lhe  chamâvaõ, 
fendo  menina,  La  Reina;  E  logo  deíde  os  primeiros  an- 
nos  moítrou  huma  tão  mageftofa  gravidade  no  rcílo,  nas 

palavras,  nas  acçoens  ,  que  fe  fazia  verdadeiramente  di- 
gna daquelle  nome. 

111. 

DOm  Francifco  Manoel  de  Mello  ,  natural  de  Lis- 

boa ,  Cavalleiro  de  illuftre  fangue  ,  eftudou  as  pri- 
meiras letras  em  Coimbra,  mas  levado  do  génio,  ou  do 

deftino,  trocando  os  livros  pelas  armas,  paífou  a  Flan- 
des,  depois  a  Catalunha,  depois  a  Portugal  na  nova  rru« 
dança  de  Império,  fuecedida  por  aquellcs  tempos,  onde 

o  perfeguio  a  fortuna  ,  fempre  oppofta  aos  talentos  gran- 
des,- Mas  não  lhe  pode  eícurecer  a  fama  ,  adquirida  na 

impreííaõ  de  numerofos  volumes ,  que  compoz  cm  pro- 
2a,  e  verfo  fobre  differentes  aííumptos  ,moracs  ,  hifteri- 
cos  ,  políticos  ,  que  íaõ  fem  duvida  a  fumma  ,  e  o  fum- 
mo  da  diferição,  da  elegância,  da  agudeza  ,  da  galante- 

ria. Faleceo  ntfte  dia  em  Lisboa  .  anno  de  1666, 

IV. 
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IV.  
.  de Outub, 

"^T  Efte  dia  ,  anno  de  1388.  foi  tomada  á  cfcala  por 
*^"  aííalto  a  Praça  de  Campo  mayor  na  Provincia  de 
Alemtejo,  pelas  armas  Portuguezas ,  com  grande  mortan* 
dade  dos  Caíleihanos  ,  que  a  preíidiavaõ  ,  e  defendiao 
fortemente.  Poucos  dias  depois  capitulou  o  feu  Caílelio, 
que  EIRey  Dom  Joaõ  1.  deu  logo  a  Martim  AíFonío  de 

Mello   por  diftinguir-fe  muito  nefta  occaíiáo. 

v. 
LUiza  Sigèa  ,  mulher  celebradiílíma  em  feu  tempo, 

e  que  cm  todos  o  deve  ftr:  Deu  huma  nova,  e  evi- 
dente confirmação  áquelle  difereto  paradigma  ,  de  que 

nas  almas  racionais  não  ha  differença  de  fexo.  Igualou 
aos  mayores  homens  na  noticia  de  varias  feiencias ,  e  na 
íeiencia  das  lingoas  excedeo  a  todos.  Soube  perfeitiíTi- 
mamente  (  além  das  vulgares  Portugueza,  e  Caftelhana  ) 
a  Latina,  Grega,  Hcbtaica,  Siriaca,  Caldaica  ,  e  Ará- 

biga •  Nellas  ,  èfereveo  huma  carta  ao  Summo  Pontifice 
Paulo  111.  que  deixou  admirados  aos  mais  íabios  homens, 
que  entaõ  florecião  em  Roma  ,  e  o  Pontífice  lhe  rcíere- 
veo  com  grandes  elogios  de  taõ  vaílo  ,  e  taõ  florido  en- 

genho ,  e  do  Dom  de  tantas  lingoas  (  faõ  palavras  do  Bre- 
ve )  que  naõ  fe  achava  em  homens  ,  quanto  mais  em  mu- 

lheres. Foi  também  exquiíitamente  douta  em  Filofofia  , 
Rethorica  ,  e  Poezia  :  Compoz  em  verfo  Latino  huma 
elegante  diicripçaõ  da  Villa  de  Cintra  ,  e  do  famofo  Pa- 

lácio, que  alli  tem  os  Reys  de  Portugal  ,  c  a  dedicou  ao 
mefmo  Paulo  Hf.  Compoz  mais  hum  livro,  em  forma  de 
Dialogo  ,  em  que  controverte  fobre  a  diferença  ,  que  ha 
entre  a  vida  cortezâ ,  e  a  do  campo,  e  fe  difputa  a  maté- 

ria por  huma  ,  e  outra  parte  ,  com  grande  copia  de  re« 
zoens,  e  muitas  fentenças  doíFilofofos,  e  Oradores  anti- 

gos, nas  fuás  mtfmas  lingoas,  Latina,  Grega,  Hebrai- 
ca ,  &c.  e  juntamente  authoridades  da  Sagrada  Efcritura, 

traaidas  com  grande  juizo  ,   e  eom  engenhoía  aplicação. 

Com- 
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mez 

^'^•Compoz  finalmente  varias  Poczias  a  diveríqs  aífumptos, 
Outub  c  cartas  elcgantiílimas  aos  mayores  Príncipes  da  Chriftan- 

dade ,  c  homens  mais  infignes  do  feu  tempo  ,  dos  quacs 
mereceo  graades  elogios  ,  que  lhe  efcreveiaô.  Foi  cria- 

da ,  e  Meftra  da  Infanta  Dona  Maria  ,  filha  delRcy  D. 

10.  defte Manoel,  como  já  diílemos,  e  por  fua  morte  paliou  a  Caf- 
tella,  c  cazou  com  Francifco  de  Coevas  em  Burgos,  ou- 
de  faleceo  neftedia,  anco  de  ijóo.  Em  chegando  a  no- 

ticia da  fua  morte  ao  noíío  infigne  Meftre  Lúcio  Andié 
de  Rezende ,  efereveo  ham  Poema  com  íincoenta  e  três 

difticos  ,  que  tem  efte  titulo  :  Liidovka  Sy9#<z  Tumulm> 
L.  Andrea  Refendio  Atffore.  O  qual  fe  imprimio  em  Lis- 

boa em  quarto  Anno  de  15Ó1. 

vi. 

ANgela  Sigéa  foi  muy  parecida  a  fua  irmã  Luíza  Si- 
gèa,  na  erudição  das  feiencias,  e  lingoas ,  e  a  cx« 

cedeo  na  deftreza  dos  inftruraentos  moliços,  de  que  tam* 
bem  deu  liçoens  á  mefma  Senhora  Infanta  Dona  Maria, 

de  quem  foi  criada ,  e  por  fuás  boas  partes  fingularmen- 
te  eftímada.  Forão  eftas  duas  irmãs,  filhas  de  Diogo  Si- 
géo  ,  natural  de  Toledo  ,  hum  dos  homens  mais  lábios 

daquelle  tempo,  o  qual  paffou  com  aquellas  filhas  a  Por- 

tugal, e  foi  Meftre  do  Duque  dcBargança,  Dom  Theo- 
dozio  I.  do  nome  ,  e  depois  do  Píincipe  Dom  Joaõ  ,  e 
Efcrivão  da  Camera  Real. 

DECI- 
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Dia  14, 

DECIMO  QUARTO   DE   OUTUBRO. 

I.  Põem  Dom  Conflantino  de  Bargança  debaixo  do  jugo  Por- 
tuguez  a  Cidade ,  e  Reyno  de  JafanapataÕ:  R? fe- 

re-fe  huma  acçaõ  heróica. 
II.  Tempefiade  e/pantoía. 

III.  Tormenta  grande' 
IV.  Soror  Maria  Vitoria, 

V.  Diogo  Henriques  Vtlbegas. 

1. 

O  anno  de  i  yóo.  partio  de  Goa  para  a  liha 
de  CeiUõ  o  famofo  Governador  da  índia,  D. 

Conflantino  de  Bargança^om  huma  Armada 
de  noventa  e  doas  velas,  em  queentravao  do- 

ze Galeoens ,  e  outros  muitos  navios  de  al- 
to bordo.  Haviaõ  os  Portuguezes  recebido  alguns  aggra- 

vos  do  Rey  de  Jafanapatão ,  hum  dos  mais  poderofos  da- 
quella  grande  Ilha,  c  ju)gou-íe,  naõ  fó  conveniente,  mas 
precifo  caftigalloj  Poz-fe  elle  em  defenía  com  todo  o  leu 
poder  ,  e  de  outros  Príncipes  ,  feus  vifinhos  ,  e  aliados  ; 
Mas  por  tudo  cortarão  os  Portuguezes  com  eílupendo  va* 
lor  ,  fazendo  retirar  os  inimigos .  e  depois  de  bem  cor- 

tados do  noflo  ferro  entrarão  a  Cidade  ,  onde  acharão 
liquiflimcs  defpojos,  e  entre  elles  o  celebrado  Dente,  cjue 
íe  diz  fer  de  Bogio ,  e  o  nao  era ,  fenao  de  hum  famolo 
Feiticeiro,  tido  por  fanto,  na  opinião  daquellas  gentes, 
defde  muitos  fceulos,  e  que  agora  deu  motivo  a  huma  ac- 

ção, a  toda  a  luz  fublime,  e  gloriofa. 

Por  aquella  diabólica  Relíquia  oíferecia  EIRey  de  Pe- 
gú  (  mandando  léus  Embaxadores  a  Goa  )  trezentos  mil 

cruzados:  oíferecia  mais  manter  perpetua  paz  com  o  Ef- 
tado,  c  prover  a  Fortaleza  de  Malaca  (que  lhe  fica  veíí- 
nha  )  de  mantimentos  ,  todas  as  vezes  que  necefôtaíTe 
delles  1  E  pelo  modo,  com  que  oíferecia  eftes  partido!, 

davaõ 
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Dia  14-davao  os  Embaxadores  a  entender ,  que  o  íeu  Rey  os  fa- 
Outub  r*a  mu*to  mayofes,  fe  lhos  quizeííem  propor.  Controver- 

'teo-fe  o  ponto  em  huma  Janta  de  todos  os  Eccleílaíli- 
cos  ,  e  Seculares  de  authoridade,  que  entaõ  havia  na  ín- 

dia, e  fobre  vários  pareceres,  feguio  o  Vice-Rey  o  mais 
gencrofo  ,  e  o  mais  pio.  Desftz-fe  o  Dente  em  pós ,  e 
lançados  nas  brazas  ,  e  as  cinzas  no  mar  ,  acabou  de  co- 

nhecer aquelle  Gentiiifmo  ,  que  a  Nação  Portugueza  ía- 
bia  antepor  os  dieta  mes  da  Religião  aos  eftimulos  da  co- 

biça. Rezultou  defta  efclarecida  acçaõ  immcnía  gloria 
ao  Vice-Rey  Dom  Conftantino  j  Porque  cortando  por  ta- 

manhas conveniências  ,  com  que  pudera  dourar  o  tempo 
do  íeu  Governo  ,  efeolheo ,  antts  o  gofto  ,  e  credito  de 
oííerecer  naquellas  brazas  hum  dos  m3is  gíorioíos  ,  e  de- 

cantados obfequios,  que  em  ferviço  da  F£ ,  e  reputação 
da  Igreja  coníagron  a  piedade. -■*. 

II- 

NA  noite  deíle  mefmo  dia  ,  anuo  de  1384.  intentou 
o  Meflre  de  Aviz  ,  que  então  governava  Portugal 

com  o  Titulo  de  Defenfor  do  Reyno,  levar  por  interpre- 
za  a  celebre  Villa  de  Cintra  j  Partio  a  eíle  fim  de  Lisboa 

ao  pôr  do  Sol  com  hum  pequeno  eíquadraõ,  mas  íufHci- 
ente  ,  pelas  inteligências  ,  que  tinha  com  peííoas  da 

mefma  Viila,  as  quaes  prometiaõ  facilitar-lhe  a  entrada- 
Sobreveyo,  porém,  huma  taõ  efpantoía  tempeftade  ,  que 
naò  fe  acordava  a  memoria  dos  homens  de  outra  igual ; 
Gerrou-fe  a  noite  em  eícuridaõ  medonha  ,  interrompida 

fomente  nos  intervalos  breves  ,  cm  que  fci!avão  os  re- 
lâmpagos ;  A  eftes  fe  fegnião  os  trovoens  ,  prometendo 

cora  lingoas  de  rayos  aííolar  a  terra  ;  A  chuva  fem  cei- 
far ,  e  grociífiraa  inundava  os  campos  ,  e  fubia  moitas 

braças  íobre  as  mais  altas  pontes  y  O  Vent©  aííoprava  com 
vehementiííimo  furor,  e  lançava  por  terra  tudo  o  que 
lhe  fazia  oppofição  ;  No  Convento  de  Saõ  Domingos  de 
Lisb>a  cahirao  os  muros  da  cerca  ,  e  fe  alagarão  as  Cel- 
las,  e  offícinas :  Correrão  a  mefma  fortuna  outros  muitos 

edifício»;  e  ,  o  que  he  mais  digno  de  admiração  ,  cheT 

gou-fe 
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gou-fe  a  ver  nas  pontas    das  lanças  aquelle  lume  ,  que  ̂>la  '4» 
aparece  nos  maftros  dos  navios  nas  grandes  tempeftadcs^         , 
Entre  as  muitas  perdas  que  efta  caufou ,  foi  a  mayor  ,  e 
mais  fenfivel  ,  deivanecer-fe   por  cila   a  intentada  inter- 
preza. iii. 

NEde  dia,  anno  de  171 8.  houve  nas  Ilhas  dosAi- 
fores  huma  taõ  grande  tormenta,  que  naufragarão 

trinta  e  oiro  ,  ou  quarenta  navios  de  varias  Naçoens  ,  al- 
guns com  as  fuás  cargas  ̂   e  no  Caftcllo  de  SaÕ  Jorge  da 

Terceira  ,  fe  arruinarão  muito*  edifícios  ,  íe  arrancarão 
arvores,  e  iumergiraõ  muitos  barcos. 

IV. 

NO  mefmo  dia,  anão  de  1737.  morreo  no  Conven- 
to de  Santa  Clara  da  Cidade  do  Porto  a  Madre  Ma- 

na Vitoria  ,  natural  da  mefma  Cidade,  com  eento ,  e 
trinta,  e  íeis  annos  de  idade.  Era  de  muito  pequena,  mas 
bem  proporcionada  eftatura.  Depois  de  ter  cem  annos 
lhe  cahirão  íinco  dentes,  e  lhe  tornarão  a  nacer  outros , 

e  os  confervou  todos,  e  o  cabello  fem  brancas  ,  e  o  juí- 
zo perfeito  até  morrer  ,  feguindo  os  actos  da  íua  Co- 

munidade ,  c  com  grande  obíervancia  as  obrigaçoens  do 
feu  eíiado ,  e  na  ultima  hora  recebeo  os  Sacramentos  com 

grandes  íinaes  de  predcfíinada. 

v. logo  Henriques  Vilhegás,  natural  de  Lisboa,  Ca- 
valleiro  da  Ordem  de  Chriílo  ,  Capitão  de  coura- 

ças ,  teve  grande  eítatura  de  corpo  ,  e  também  muito  di- 
latada erudição,  e  noticia  da  arte  militar  ,  da  Poética  ,  da 

Filofofia  moral ,  e  daHiftoria.  Imprimio  dez  livros  de  vá- 
rios aííumptos  moraes,  e  militares.  Aflíftio  muitos  annos 

em  Madrid,  onde  teve  grandes  eftímaçoens.  Morreo  em 
Lisboa  nefte  dia ,  anno  de  1671.  faz  em  Santo  Eloy  da 
mefma  Cidade. 

Y  DECT- 
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Dia  15. 

Outub.  ̂ ^^^^^*^*^^>,4<S*S»#<SS><5><S><5S»^SS»<59>> 

DECIMO   QUINTO   DE  OUTUBRO. 

I.  0  Beato  Pedro  Negkz» 
II.  0  B^tf/0  /yey  Gonçallo  de  Lagos. 
III.  /W*  a  Infanta  Dona  Marta ,  filha  dos  Reyi  Dom  Joaõ 

III.  e  Dona  Catharma. 

IV.  Pefie  horrhel  em  Lisboa. 
V.  Grande  tempejlade  em  Lisboa. 1. 

BEATO  Pedro  Ncglcz  ,   natural  de  Lisboa, 
onde  naceo  no  anno  de  1340.  filho  de  Jozé 
António  Neglez,   e  de  fua  mulher  Eucharia, 
também  naturaes  da  meíma  Cidade,  e  de  cla- 
riííima  nobreza  ;  fei  prodigioío  cm  virtudes, 

penitencias ,  e  milagres.    Na  flor  da  fua  idade  ,  com  ef- 

pirito  Evangélico  ,  deixou  os  pays ,  e  a  Pátria  -,  e  como 
pobre ,   e  peregrino  paífou  a  Roma  ,  depois  à  Santa  Ca- 

la do  Loreto  ,  depois    á  Cidade    de  Perugia  ,  cabeça  da 
Umbria.  Em  todas  cftas  terras,  principalmente  nos  íeus 

hofpitaes  públicos  ,  em  cjue  habitava  ,  deu  grandes  pro- 
vas da  íua  rara  virtude,  caridade,  e  penitencia.   O  dtze» 

jo  da  folidáo  o  levou  a  hum  monte ,  duas  milhas  diftan- 
te  da  Villa  de  Betona,  que  antigamente  foi  Cidade,  nes 
confins  da  Perugia  ,  e  pertence  ao  governo  da  Umbria; 
e  em  huma  Ermida,  cjue  achou  no  mefmo  monte,  vi\eo 

trinta,  e  três  annos  em  continua  penitencia  ,  e  contem- 
plação altiílíma.    Declarou  Deos  o  quanto  lhe  era  agradá- 

vel a  vida  de  Pedro  com  favores  ,   que  lhe  fazia,  e  cem 

muitos  milagres  que  fez  per  lua  interceífaô,    Foi-lhe  reve- 
lado o  dia  da  fua  morte,  e  adminiftrado  o  Pão  dos  An- 

jos, nao  por  mãos  humanas >  mas  pelos  efpiritos  Angé- 
licos, cm  cuja  companhia  faleceo  nefte  dia  de  1405.  às 

três  horas  da  tarde  ,  em  Sexta  feira  ,  havendo  também 

nafeido  em  outra*    O  feu  corpo  foi  fepultado  na  meíma 

Ermi- 
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Ermida,   e  trcs  annos  depois  cm  8.  de  Fevereiro  foi  trcl-DÍZ  *5* 

ladado  mibgroíamente  para  Bettona  ,    c  peito  no  Altar     deb 
mor   da  Igreja  de  Santo  Aadré  ,  onde  fe  venera  com  coL 
to  im memoriai  ,  e  tem  efta  inferipraõ:  Htc  jacent  offa ,  & 
cor  camcum  Beati  Petrt  Heremtta.   O  Magiftrado  de  Bet- 

tona agradecido  ao  beneficio  ,que  alcançou  aquella  terra 
de  fei   livre  daperte,pela  intercclTaõ  do  Beato  Pedro,  fe- 
tenta.  e  tf  es    anãos  depois  da  fna  morte  ,   por  hum  acto 
publico  ,  e  folemne  ,  o  elegeo  cm  feu  Patrono  perpetuo 
para  conri  Deos  ;   E  todos  os  annof  em  18.  de  Fevereiro, 

dia  d s  lua  tresladaçaô  ,  o  celebra,-  c  fefteja  com  prociflaõ, 
acompanhada  do  Magiftrado,  de  todo  o  Clero  iecuíar,  c 
regular  ,    e  com  MiíTa   de  rito  duplcs  de  Confeííor   nao 
Poncifice  ,  c  hc  dia  feriado  ,  e  muito  fcftivo  naquella 
terra. 

11. 

O  Beato  Frey  Gonçallo  de  Lagos  ,  natural  da  Cidade 
ileftc  nome ,  Religiofo  da  Sagrada  Ordem  dos  Ere- 
mita» de  Santo  Agoftinho,  floreceo[  vay  por  três  fcculoij 

cm  virtudes  ,  e  milagres  ,  que  lhe  adquirirão  cultos  ,  c 
veoeraçoens  de  Santo,  por  geral  acclamaçao  do  povo, 
e  coníentimento  dos  Prelados,  que  era  o  cftillo  das  Bea- 
tificaçoens  antigas  j  A  famofa  Villa  de  Torres  Vedras  o 
elegeo  Padroeiro,  e  tem  com  elle  fingular  devoção,  pe- 

los prodigioíos  erTeitos,  que  cada  dia  experimenta  ,  re- 
correndo ao  feu  patrocínio  ,-  Foi  feu  ditofo  tranílto  na 

mefma  Villa  ,  nefte  dia,  anno  de  1411.  Jaz  no  Con- 
vento, que  neila  tem  a  fua  Ordem, 

iii. 

O  mefmo  dia,  anno  de  1 727.  naceo  em  Coimbra 
a  Infanta  Dona  Maria  >  filha  dos  Reys  de  Portugal 

Dom  Joaõ  III.  e  Dona  Catharina*  Cazou  no  anno  de 

1 543.  com  Dom  Filippe  Principe  de  Caftclla,  como  dize- 
mos em  outra  parte. 

Y  ij  IV. 
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IV. 
©ia  15. 

de 
Outub. 

N O  mefmo  dia  ,  anuo  de  1598.  começou  a  íentirfc 
cm  Lisboa  huma  borrivel  péfte  :  Horrivel  pela  dura- 

ção ,  e  peio  cftrago:  Porque  durou  finco  annoi  ,  e  levou 
mais  de  oitenta  mil  pefíoas. 

v. 
NEftc  mefmo  dia,  anno  de  1732.  padeceo  a  Cidade 

de  Lisboa,  c  feus  contornos,  huma  grande  ,  e  me- 
morável tempefta.de,  tanto  pela  íua  violência,  co- 

mo pelos  eftragos  que  fez.  Começou  pelas  íeis  horas  da 
manha  ,  e  pelas  oito  ,  foi  tão  vehcmcnte  ,  que  os  na- 

vios, que  eftavaõ  no  rio,  fem  lhes  aproveitarem  as  amar- 
ras ,  vararão  em  terra  huns ,  e  outros  levados  do  impul- 

fo  dos  ventos  fubiraõ  pelo  Tejo  até  Sacavém  deftroçados, 

e  de  todos  os  que  fe  acharão  no  rio ,  ío  dous  ficaião  fir- 
mes fobre  as  luas  ancoras.  Perderão  fe  muitos  barcos ,  nau- 

fragou muita  gente  ,  tremião  todas  as  caías  da  Cidade  , 
abaladas  da  força,  com  que  as  batia  o  vento ,  de  nuitas 
voaraõ  as  telhas,  de  outras  fe  arruinarão,  e  cahirão  as  pa- 

redes ;  arrancou  ,  c  cortou  muitas  arvores ;  murchou  ,  e 
deftruhio  parreiras,  c  plantas;  Combatia  com  taõ  arrebatado 

ímpeto  as  aguas  ,  que  as  levava  muy  longe,  coaverten- 
do-as  em  miúdos  chuveiros ,  que  deixarão  íalgados  os  fru- 

tos j  em  que  cahiraõ. 

DECIMO 
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DECIMO  SEXTO  DE  OUTUBRO. 

I.  Marianna  do  Rozario, 

II.  Cajhgo  de  hum  Vice  Colleitor  Apoftolico. 
III.  Frey  Francifco  da  Natividade,  Carmelita. 

IV.  A  Infanta  Dona  Urraca  ,  Rainha  de  Leaò*  s  filha  dos 
Reys  Dom  /Jffonfo  Henriques ,  e  Dona  Mafalda. 

I. AR1ANNA  do  Rozario  ,  natural  de  Évora , 
Reiigiofa  leiga  do  Moiteíro  do  Salvador  da 
me íraa  Cidade.  Creceo  tanto  em  virtades ,  e 

participou  tantas  luzes  do  Cco  ,  que  foi  aí« 
fombro  daqucllc  fempre  religiofifíirao  Con- 

vento. Depois  de  padecer  coro  grande  humildade ,  paci* 
encia.e  rchgnaçaõ  graviffímas  enfermidades ,  tribnlaçoens, 
e  fecuras ,  participou  nefta  vida  muitos  favores  foberanos 
PrediíTc  muitas  couías  ,  que  todas  fe  verificarão.  Obrou 
Deos  por  ella  evidentes  milagres,  e  naõ  foi  o  menor  ef- 
crever  a  fua  vida,  por  mandado  de  fen  director  eipiritual; 
fem  i aber  ler ,  nem  eferever.  Faleceo  fuaviílimameote  nef» 
te  dia,   anno  de  1649. 

11. 
w. 

EXpulfo  defte  Reyno  ,  pelo  governo  de  Caftella  ,  ô 
Colleitor  A poftolico  Alexandre  Caftracani,  no  anno 

de  1639.  como  dizemos  em  outro  dia,  ficou  em  Portugal  j.deSc* 

o  feu  Auditor  por  Vice  Colleytor  Pontifício,-  O  qual  natcmbrQ* 
adminiírraçaõ  da  fua  jurifdiçaõ  cometeo  muitas  violên- 

cias, e  exceflos  ,  por  intereííes  da  fua  grande  ambição, 
com  qoe  tinha  confundido  ,  e  deftruido  algumas  Reli- 
gioens  defte  Reyno  com  geral  cfcandalo.  Pelo  que  a  Ma» 
geftade  delRcy  Dom  Joaõ  IV.  de  gloriofa  memoria >  no 
anno  de  1Ó42.  o  mandou  meter  repentinamente  em  h«- 

mi 
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Dia  16.  ma  Náo  ,  que  o  deferobarcou  em  halia.    Sendo  chegado 

'   ̂e,    a  Roma  o  tal  Vice  Colleytor,  chegarão  juntamente  com Outub.      n  ti  •      J  C  <r> 
elle,  e  contra  ene,  mais  de  cento  ,  e  iincocnta  Capitu- 

lo! provador  $  Os  cjnaet  fendo  viftos  pela  Santidade  do 
Papa  Urbano  VIU.  lhe  fez  confifear  toda  a  fazenda,  que 
mal  agenciara  cm  Portugal  ,  e  o  mandou  recluzar  cm 
hum  cárcere  fecreto ,  onde  mizeravelmente  acabou  a  vi- 

da. Bom  exemplo  he  efte  para  os  Soberanos ,  c  também 
grande  defpertador  para  os  miniftros  ,  que  por  eftarem 
diílantes  das  fuás  Cortes  ,  fe  cnfatáaõ  ,  e  não  procedem 
como  devem, 

iii. 

FRey  Francifco  da  Natividade  ,  chamado  o  Latino , 
Carmelita,  natural  de  Lisboa,  foi  bom  Filofofo,c 

Theologo,  e  hum  dos  melhores  pregadores  do  feu  tem- 
po, em  que  houve  muitos  egrégios.  Confeguio  em  Ro- 

ma grandes  aplaufos  com  humas  Conclufocns  Magnas  , 
que  là  defendeo  em  hum  Capitulo  Geral  ,  de  Thcolo- 
gia  Natural,  Medica,  Expolitiva,  Marianna,  Carmeli- 
tana  ,  Jurídica,  Dogmática,  Moral,  Myftica,  Regular, 
Scolaftica.  Era  muito  veríado  nas  divinas,  e  humanas  le« 

trás  j  Teve  íingular  engenho  para  Púlpitos,  Cadeiras,  e 
Oratórias.  Deixou  impreífos  alguns  Sermoens,  e  hum  li- 

vro de  Folha  :  Lenitivos  da  dor  na  morte  da  SeremJJima 

Ramba ,  Dona  Maria  Sófia  Ijabel  de  Neoburg  ,•  e  outro  tam- 
bém de  folha,  preparado  para  fe  imprimir,  que  tem  por 

titulo .-  Thefanrus  Evangelicus.  Foi  Prior  do  Convento  do 
Carmo  de  Lisboa,  e  duas  vezes  Provincial,  Comiífario, 

Viíitador  Geral ,  e  Reformador  Apoílolico  da  fua  Reli- 
gião nefte  Reyno,  Deputado  da  Junta  das  MiíToens.  Fa» 

leceo  neftc  dia,  anno  de  17 14.  com  feííenta  e  féis  de 
idade. 

IV. 

NEfte  mefmo  dià  ,  morreo  a  Infanta  Dona  Urraca, 
filha  do  primeiro  Rcy   de  Portugal,  Dom  AfTonfo 

Henriques  ,   e  de  fua  mulher  a  Rainha   Dona  Mafalda. 

No 
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No  anno  de  1160.  cazou  com  Dom  Fernando  II.  do  no- Dia  16, 

me,  Rey  de  Leaõ ,  e  Galiza,  do  qual  foi  lua  primeira     ̂ e 
mulher,   e  delie  teve  hum  filho,  que  fuecedeu  a  feu  pay 
na  Coroa  ,  Dom  AfTonfo  ,   e  foi  pay  de  Dom  Fernando 
III.  Rey  de  Leaõ  ,  o  Santo.  Teve  mais  o  Infante  Dom 
Fernando,  e  as  Infantas  Dona  Dulce  ,  e  Dona  Sancha  , 

que  morrerão  fem  eftado.  No  anno  de  1171.  foi  a  nof» 
ia  Infanta  Rainha,  feparada  delRey  feu  marido,  por  fe 
achar  íerem  parentes  chegados ,  em  hum  Concilio  cele- 

brado em  Salamanca.  Por  aquella  alliança  ,  primeira  da 
Coroa  de  Portugal  com  a  de  Hefpanha  ,  íe  difFundio  o 
íangue  dos  nuífos  primeiros  Reys  nos  de  CafteJla  ,  e  em 
muitos  da  Chriftandade. 

DECIMO  SÉTIMO  DE  OUTUBRO. 

I.  Ttesladaçaô  de  SaÕ  Pedro  de  Rate<. 

II.  Rende m-fe  a  partidos  os  Infantes ,  Dom  Henrique  ̂   e  D. 
Fernando  ,   e  efie  fica  cativo. 

IH.   Nace  o  Príncipe  Dom  Balthezar  Carlos. 
IV.  joao  Rodrigues ,  e  fua  mulher  Antónia  Rodrigues  mor~ 

rem  de  grande  idade  no  mejmo  dia, 

1. 

A  Igreja  Parroquial  de  Rates  foi  trtsladado 
com  magnifica ,  e  religiofa  pompa  o  fagra- 
do  corpo  de  Saõ  Pedro ,  primeiro  Arcebifpo 

de  Braga ,  para  a  Cathedral  da  meíma  Cida- 
de ,  onde  fe  colocou  em  particular  Capei- 

la,  com  efte  letreiro.  Aqui  jaz  o  corpo  de  SaÕ  Pedro  Mar» 
iir  ,  difcipulo  do  Apofiolo  Santiago ,  tresladado  da  Igreja  de 

Rates  por  Dom  Balthezar  Limpo  ,  Arcebifpo  de  Braga ,  a  ef- 
ta  fepultura ,  que  fe  lhe  fez  por  mayor  veneração  ,  e  por  fer  o 
primeiro  Prelado  de  fia  Igreja,  aos  17.  de  Outubro  de  1  j  52. ■ 

II. 
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Dia  17. 
de  II. Outub, 

NEfte  dia  em  Quinta  feira  ,  anno  de  1437.  foi  en- 
tregue p  Infante  Dom  Fernando  ao  pezado  jugo 

da  cfcravidão ,  onde  acabou  a  vida.  Havia  e!lt  jun- 
tamente com  feu  irmão  ,  o  Infante  Dom  Henrique  ,  inva- 

dido a  Cidade  de  Tangere  com  mais  brios,  que  forças: 
Porque  o  corpo  do  feu  Exercito  apenas  conftava  de  leis 

mil  combatentes  ,  achando-fe  a  Cidade  preíidiada  com 
fete  mil.  Formarão  os  noílbs  ,  junto  delia  ,  hum  modo 

de  Fortaleza  ,  que  íe  ufava  então  ,  a  que  chamavaô  Pa- 
lanque ,  e  dalli  a  combatiaô  com  repetidos  aífaitos ,  cm 

que  obrarão  nobiliííimas  acçoens  j  Foi ,  porém  ,  grande 
o  erro  de  fe  aquartelarem  em  pai  te,  onde  naõ  pediaõ  íer 

loccorridos  do  màr  ,  pofto  que  tinhaõ  a  Armada  á  vif- 
ta  ;  ao  tempo,  em  que  combatiaô  aCidade,  vicraô  fo- 
bre  elles  os  Reys  de  Fez  ,  VeNes ,  Marrocos ,  e  Tafilete, 

com  ham  Exercito  taõ  numerofo  ,  que  íe  aífirma  paíía- 
vaõ  de  quinhentos  mil  Mouros  ,  e  por  efte  modo  ficarão 

os  citiadores  citiados  ,  e  em  manifeíto  perigo  ,  por  naõ 

poderem  fer  foccorridos  da  Armada  ,  nem  poderem  vol- 
tar a  ella  ,•  Mas  perziftiraõ  conftantes  ,  e  inflexíveis  por 

eípaço  de  trinta  e  íínco  dias,  fendo  mais,  que  os  dias, 
os  combates  ,  que  davaÕ  ,  e  recebiaõ.  Por  vezes  fahiraõ 
á  campanha  ,  c  atacarão  aos  Mouros  nos  feus  n  efmcs 
quartéis  taõ  bravamente  ,  que  os  romperão  ,  e  puzeraõ 

em  fugida,  hindo-lhe  no  alcance  por  largo  elpaço  ;  Em 
huma  occaíiaõ  foraõ  combatidos  lete  horas  inteiras ,  re* 

vezando-fe  os  inimigos,  e  os  noííos  íempre  os  mcímos , 

e  fempre  impenetráveis  a  taõ  vehemente  impreííaõ  j  Con- 
forme as  leys  militares  ,  íó  vence  aquelle,  que  derrota  ao 

inimigo  j  Mas  no  cafo ,  em  que  eílamos ,  o  defenderem- 
fe  os  Portuguezes  tantos  dias  de  huma  taõ  innumeravcl 

multidão,  foi  fem  duvida  huma  vitoria  perenne  ,  e  a  to- 
da a  luz  gloriofa ;  Nem  feria  baftante  toda  a  Africa  a  po- 
der contradar  o  valor  daquelles  poucos  Portuguezes  ,  íe 

a  fome  ,  e  fede  (  males  fem  reziítencia  )  os  naõ  reduzirão 

à  ultima  extremidade.  A  carne  dos  cavallos  (que  para  ef- 

fe 
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fe  efeito  matavaõ)  era  jà  o  manjar  ordinário,  «  cffa  naúfi***?* 
afiada,  c  muitas  Tezes  fomente  fecca  ao  Sol ,  e  eftc , que QUt^ 
«ao  podia  aííar  a  carne  morta,  aiíava  aos  vivos,  por  icr 
naqaelia  terra, c  muito  mais  naquella  fazaõ , ardentiííímo. 
Muitos  metiaõ  na  boca  os  ferros  das  lanças  (  duro  remé- 

dio por  certo  )  para  divertirem  ,  ou  disfarçarem  a  cede. 
Sobre  tantas  mizerias,  começarão  a  picar  as  enfermidades, 

e  jà  naõ  havia  quem  pudeífc  aturar  tanto  pezo  de  aflic- 
çoens ;  Vierão  ,em  fim ,  adar-fc  a  partidos ,  entre  os  quacs, 
o  principal  foi,  que  fe  entregaria  aos  Mouros  a  Cidade 
de  Ceuta ,  e  que  ficaria  em  reféns  o  Infante  Dom  Fer- 

nando r  cuj°  facceífo  pertence  a  outro  dia. 

iii. 

NO  mefmo  dia  ,  anno  de  itfio.  naceo  em  Madrid 

o  Príncipe  Dom  Balthafar  Carlos,  filho  delRey  D. 

Filippe  Hl,  de  Portugal,  e  IV.  de  Caftella,  e  de  fua  pri- 
meira mulher ,  á  Rainha  Dona  Ifabel  de  França.  Na  Uni- 

veríidade  de  Coimbra  ie  celebrou  o  nacimento  daqnelle 

Príncipe  com  muitas  Poczias  em  di verias  lingoas  da  Euro- 
pa ,  e  fe  imprimirão  em  hum  volume.  Eftando  ajudado 

a  casar  com  fua  prima  com  irmã  ,  a  Archiduqucza  Do- 
na Marianna  de  Auftria  ,  que  depois  foi  fegunda  mulher 

de  Wii  pay,  morreo  a  9.  de  Outubro  dt  1646. 

IV. 

*^J  A  Villa  do  Barreiro,  da  outra  parte  do  Tejo  ,  Froni *^  teira  à  CiJade  de  Lisboa  falccco  nefte  dia,  anno  de 
1731.  Joaõ  Rodrigues  Efcadrinhado,  natural  da  Villa  de 
Collares  em  idade  de  cento ,  e  vinte  ,  e  finco  annos ,  o  qual 
íc  achava  lervindo  de  foldado  cm  Flaades  no  anno  de 

1640.  em  que  íc  acclamou  o  Senhor  Rey  Dom  Joaõ  o 
quarto  ,  a  quem  veyo  fervir  ,  c  fe  achou  na  refhuraçaõ 
de  Évora.  No  mefmo  dia  ,  poucas  horas  antes  ,  faíeceo 
íua  mulher  ,  Antónia  Rodrigues  ,  cm  idade  de  cento  ,  e  qua- 
iro  annos  ,  havendo  oitenta  c  fcte  ,  para  oitenta  a  oito, 
que  eraõ  casados.    Ambos  foraõ  conduzidos  4  fepultura 

2  cm 
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DU  i8<cm  hama  mefma  tomba  ,    c  metidos   em  huma   méfma 
Outub.cova  *  na  igreja  Matriz  daqnella  Viíhu     . 

DEGIMO  OITAVO  DE  OUTUBRO. 

h  0  Sapateiro  Santo. 

LI.   0  Padre  Manoel  da  Nóbrega ,  da  Companhia  de  JE- 
SU. 

MI.  Conquifia  o  Bifpo  de  Lisboa  Dom  Sueiro  a  Vdla  de  AU 
cacer  do  Sal. 

IV.  Francifco  Rodrigues  Lobo. 
V.  0  Infante  Dom  Joaô  afilho  delRey  Dom  JoaÕ  /. 
VI.  Donna  Joanna  dê  Portugal ,   Mar  que  za  de  Elche, 
VII.  Grande  Tempeftqde  em  Ltsboa.  O 
VHI.   Peixe  monjhuofo. 

IX.  Ajufia-fe  o  contrato  matrimonial  do  Emperador  Carlos 
V.  com  a  Infanta  Dona  Ij abei ,  filha  delReyDom 
Manoel. 

i. 

IMAM  Gomes,  natural  do  lugar  do  Marme- 
leiro,  termo  da  Villa  de  Thomar ,   chaman- 

do geralmente  em  Portugal  o  Sapateiro  San- 
to, pela  arte,  que  exercitou  ,  e  pelas  virtu- 

des,  em  que  refplandeceo  :  Foi  homem  de  vi- 
da inculpável,  efmaltada  com  grandes  realces  de  perfei- 
ção Evangélica:  Os  feus  Meftrcs  de  efpirito,  fendo  exerci* 

piares  ,  e  fabios  ,  achavaõ  muito  que  aprender  ,  e  que 
imitar  nelle:   Prediííe  muitas  coufas  futuras,  as  quaes  de- 

pois confirmou  o  erTcito  :  Bebia  efte  alto  conhecimento, 
e  o  dos  Mifterios  Divinos  ,  e  dos  pontos  mais  diifícultor 
fos  da  Efcritura  Sagrada  ,   na  fonte  da  Oraçaõ  ,  em  que 
era  continuo,  e  nella  recebia  contínuos  ,  e  foberanos  fa- 

vores ;  ElRey  Dom  Sebaíliaõ,  o  Infante  Dom  Luiz,   eo 
Cardeal  Infante  ,    Dom  Henrique  ,  e  todos   os    Grandes 
Senhores  da  Corte  ,    o  tratavao  com  fingulares   eftima- 

çoeas, 
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çoens,  a  que  elle  fugia,   quanto  lhe  era  poílive! :   O  roei-  Dia  1 8; 

mo  Rey  ,  indo  ao  Convento  de  São  Roque  em  hum  dia  Qllt^ 

de  gra.-ide  folenidade,  o  meteo  comfigo  dentro  da  corti* 

na  ,  lugar   que  íò  compete    aos  filhos  ,  ou  irmãos   dos 

Reys  j    Podendo  mudar  de  fortuna,  c  de  eftado  ,  quiz  fi- 
car fempre  no  da  fua  humildade,  e  pobreza,  julgando, 

e  bem  ,  que    tanto    melhor   podia   negociar   com  Decs » 

quanto  jtuís  dcfpido  eftiveíle  das  vaidades  do  Século;   A 

efta  vida  taõ  1'a.nta  reípondeo  huma  preciola  morte,  iiluf- trada  de  ccleítiaes  viíoens  :    Falecco    ncftc  dia  ,  anno  de 

1576.  Jaz  fepultado   na  igreja   de  S.  Roque. 

11. 

O  Venerável  Padre  Manoel  da  Nóbrega,  da  Companhia, 

primeiro  Apoftolo  da  nova  Luíítania  ,  como  Xavier  do 
Qíiente  }  Varão  de  eximias  virtudes  ,  incanfavel  obreiro 
da  vinha  do  Senhor  :  Converteo  inuumeraveis  Gentios 

daquelíe  bárbaro  Certaõ  á  Luz  da  Fé,  e  policia  Cbrifta, 
e  os  tratava  com  amor  cordeal,  como  a  filhos  :  Fundou 

as  primeiras  Cafa&  da  Companhia  naquellas  partes:  Obrou 
raras  maravilhas :  Morreo  dicoíamente  nefte  dia  >  anno 

de  1 570. 

111. 

T  O  mefmo  dia  ,  fobre  trinta  e  (tte  de  expugnaçao5 
no  anno  de  IZ17.  íe  rendeo  a  Villa  de  Alcácer  do 

Sal,  10  Exercito  Catholico,  governado  pelo  Bifpo 
de  Lisboa  Dom  Sueiro ,  e  lacudio  aquella  Praça  para  íem- 
pre  o  bárbaro  jugo,  que  a  oprimia:  Valeraô-fe  os  nof- 
íos  de  todas  as  maquinas  ,  de  que  fe  uzava  entaõ  ,  de  me- 

nos efEcacia  para  o  effeito,  mas  naô  de  menos  prova  pa- 
ra o  valor  ,•  empenharão-fe  particularmente  oa  fabrica 

das  minas,  mas  contraminadas  pelos  defenfores,  tiveraõ 
por  muitas  vezes  huns ,  e  outros,  debaixo  da  terra  ter- 

ríveis, e  formidáveis  combates  ;  Até  que  fendo  morta  a 
mayor  parte  dos  infiéis,  fe  entregou  a  Praça  a  partidos, 
e  o  Biipo  General  repartio  liberalmente  grandei  riquezas, 

Z,  ij  que 
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Dia  18.  que  fe  acharão  nclla,  pelos  Capitaens,  c  Soldado?  Eftran- 
^  ,  geiros,  que  ncfta  conquifta  auxiliarão  as  Armas  Portugue- 

zas.  Alguns  Elcritorcs,  com  o  noflo  Príncipe  dos  Poetas 
Luiz  de  Camoens,  íe  enganarão,  atribuindo  tfta  conquifta 
20  Bifpo  de  Lisboa  Dom  Matheus  j  o  que  naõ  pede  ler, 
porque  Dom  Matheus  governou  aquella  Mitra  àefàc  o 
anno  de  1 269.  até  o  de  1  28 2.  ea  conquifta  de  Alcácer  foi 
feita  em  1217.  fincoenta  e  dois  annos  antes  de  fer  Dom 

Matheus ,  Bifpo  de  Lisboa, 

IV. 

FRancifco  Rodrigues  Lobo,  plaufivel,  eapraíível  Poe. 
ta,  muito  celebre  no  feu  tempo  ,  e  digno  de  me- 

moria nos  futuros:  Efcreveo  varias  Rimas,  e  Eglogas  :  A 
Primavera  :  O  Paftor  peregrino  :  O  Dezenganado  :  O 
Condeftavel,  em  Poema  heróico,  e  íobre  todos,  a  Cor- 

te na  Aidea  ,  livrinho  de  ouro  ,  c  como  tal  muito  cele- 
brado de  naturaes,  e  eftrangeiros:  Morreo  affogado  no 

Tejo,  nefte  dia,  anno  de  ... .  foi  íeu  corpo  achado  ,  e 
trazido  a  Lisboa,  e  fepultado  no  Convento  de  Saõ  Fran* 
cifeo  da  meíma  Cidade. 

V. 
DOm  Joaõ  ,  filho  delRey  Dom  Joaõ  I.  e  da  Rainha 

Dona  Filippa  ,  Meftre  da  Ordem  de  Santiago  ,  e 
Condeftavel  de  Portugal  ,  foi  Príncipe  muito  esforçado  , 

prudente,  generofo,  e  muito  amante  da  Pátria.  A  Rai- 
nha Dona  Leonor,  mulher  deiRey-Dom  Duarte,  vendo- 

fe  viuva  ,  e  fabendo  ,  que  a  querião  defpojar  do  gover- 
no do  Reyno  ,  e  da  tutoria  de  feus  filhos  ,  ofTereceo  hu- 

ma,  e  outra  coufa  ao  Infante  Dom  João,  e  que  lhe  daria 

para  genro  o  mefmo  Rey  feu  filho.  Fazia  a  Rainha  tan- 
tos, e  taõ  altos  offerecimentos  (  os  mayores  que  então  fe 

podiaõ  dezejar  )  por  oppofiçao  ao  Infante  Dom  Pedro, 
de  quem  rrcebeo  ,  e  temia  receber  graves  ofFcnças.  Mas 

o  Infante  Dom  joaõ,attendeodo  ao  bem  commum  ,  cor- 

tou generofamente  pelo  particular  ,  e  feguio  as  parus  do Infante, 
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Infante,   feu  irmão  mais  velho,  ca  quem  fempre  muito  Dia  18. 

amou,   fendo  delie  taô  amado,  que  quando  foube  a  mor-      de b 
te  deíle  irmnô  ,   logo  cahio  na  cama,  e  efteve  em  gran- 

de perigo  j    Tal  era  a  união  ,  e  íimpàtia   entre  ambos. 
SucceJco  a  lua  morte  cm  Alcácer  do  Sal,  ncfte  dia,  an* 

no  de  1441.   Jaz  no  Real  Convento  da  Batalha.    Foi  o 
Infance   Dom  João  cazado  com  a  Senhora   Dona  Ifabel  , 
filha  de  leu  irmão  natural  Dom  Affbnío  ,  Conde  de  Bar- 

cellos  ,   primeiro  Duque  de  Bargança  ,   e  de  Tua  primeira 
mulher  Dona  Beatriz  Pereira.  Teve  hum  filho,  e  três  fi- 

lhas :    Dom  Diogo  ,   a  quem  o  Infante  Dom  Pedro  deu 

logo  todos  os  cargos,  que  háviaõ  fido  do  Infante  feu  pay: 
Dona  ifabel  ,   mulher  delRey  Dom  Joaó  II.  de  Caftella, 

pay3  da  Rainha  Dona  Ifabel,  a  Câtholica:   Dona  Beatriz, 

qae  cazou    com  o  Infante  Dom   Fernando  ,  pay  delRey 
Dom  Manoel :   Dona  Filippa,  que  faléceo  fantamente  íem 
cazar. 

IV. 

A  Senhora  Dona  Joanna  ,  filha  de  Dóm  Jayme,  quar- 
to Duque  de  Bargança  ,  e  de  fua  fegunda  mulher 

Dona  Joanna  de  Mendoça,  cazou  em  Caftella  com  Dom 

Bernardino  de  Cardenas  ,  terceiro  Marquez  de  Elche  ,  fi- 
lho primogénito  de  Dom  Bernardino  de  Cardenas  Mi  Dn« 

que  de  Maqueda  ,  e  Marquez  de  Elche  ,  do  qual  matri- 
monio naícerão  Dom  Bernardino  de  Cardenas  III.  Duque 

de  Maqueda  ,  e  Dona  Ifabel  de  Cardenas  ,  Duqueza  de 
Feria  :  Por  morre  de  feu  marido  [  que  lhe  viveo  poucos 
annos  mandou  fazer  em  huma  cafa  interior  hum  pe- 

queno apozento,  onde  fe  encerrou  ,  e  donde  não  fahio 
mais,  fenão  para  a  fepultura  :  Foi  alli  a  fua  vida  ,  qual 
prometia  o  lugar,  e  o  dezengano  :  Afperas  penitencias, 
fervoroías  ,  e  continuas  contempbçoens  :  Quafi  fempre 
eftava  abraçada  com  hum  Crucifixo  ,  desfazendo-fe  em 
lagrimas,  como  íe  cada  hora  foífe  a  ultima:  Aííim  mor- 

ta para  o  Mundo  ,  e  naõ  íó  morta  ,  mas  fepultada  %  vi- 
veo trinta  e  hum  annos ,  e  no  de  1  j8  8.  nefte  dia,  com 

leífcnta,  e  nove  annos  de  idade,  paífou  por  meyo  de  hu- ma 
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DiaiS.ma  preciofa  morte   a  lograr   no  Ceo   os  prémios    de  feu 

0   e,   maravilhofo  dezengano.  Jaz  jonto  a  feu  marido   na  Vil- 

'la  de  Torijos,  deixando  exemplo  à  pofteridade  de  virtuo- 
fa  Donzella  ,  leal  cazada  ,  cafta  viuva  ,   zeloía  rráy   ,  e 
piedofa  velha ,  como  fe  lè    no  Epitáfio  da  íua  íepultura. 

VII. 

T^T  Efte  dia  ,  anno  de  i6iz.  houve  em  Lisboa  huma 

-*- ^  tão  grande  tempeftade  de  vento  ,  cjue  durou  vinte 
horas.  Cahiraõ  muitos  edifícios  -f  muitas  árvores  fe  arran- 

carão pela  raiz,-  perderaõ-fe  no  Tejo  cento,  e  vinte  em- 
barcaçoens  Portuguezas  ,  e  eftrangeiras  ;  morrerão  mui- 

tas peíloas;  perdeo-fc  muita  fazenda.  Huma  Caravella  , 
que  neíta  occaíiaõ  fahio  de  Lisboa  para  Setuval  com  tri- 

go para  o  Convento  de  Jefus  ,  chegou  a  falvamento  ,  e 
brevemente.  Chegou  outra  no  melmo  tempo  a  Lisboa, 
que  das  Ilhas  fahira  ,  fem  perigo  algum. 

VIII. 

NOmefmo  dia , anno  de  166$.  appareceo  no  rio  daCi- 
dade  de  Faro,  no  Reyno  do  Algarve  ,  hum  peixe  de 

grandeza  extraordinária,  e  monftruoía.  O  compri- 
mento ^a  cabeça  até  à  cauda  tinha  oitenta  palmos,  na  mayor 

groífura  em  circuito  quarenta  e  oito,  a  cauda  de  ponta  a 
ponta  vinte  e  crts  y  naó  tinha  a  cabeça  difrjnta  do  mais 

corpo.  O  focinho  era  razo  ,  e  tinha  de  alto  abaixo  qua- 
torze  palmos,  e  de  largo  íeis:  Os  olhes  de  diâmetro  três, 
os  quaes  eftavão  poftos  junto  ao  focinho  pela  parte  do 
lombo.  A  boca  eftava  na  barriga,  cujo  comprimento  era 
de  quatorze  palmos  ,  e  dous  de  largo.  Tinha  o  queixo 
debaixo  caido  ,  com  duas  ordens  de  dentes  ,  em  huma 

vinte  e  hum  dentes,  em  outra  dezanove  ,  cada  hum  dos 

quaes  era  como  a  maõ  de  hum  almofariz,  redondo ,  gran- 
de, roliço,  e  alvo,  como  marfim.  Pela  parte  de  cima 

nao  tinha  dentes,  c  era  a  modo  de  berço,  onde  fecha- 
va o  queixo  debaixo.  Mas  dentro  nefta  concavidade  tinha 

outras  tantas  cavidades  onde  encaixavão  os  dentes.  Difta- 

va 
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va.hum  dente   do  outre  pouco  mais  de  hum  palmo.  DoDiajS. 

meyo  para  baixo  tinha  daas  azas  cada  hama  de  oito  pai-  0mub< 
mos,   e  qanrp  de  largo.    No  fio  do  lombo  tinha  hum 

alto  a  modo  de  ferra,  qae  íe  hia  levantando  igualmente. 

A  cor  pelos  lombas  era  negra  ,  como  pele  de  atum  ,  c 

pela  ba-íi^  era  branca  ,  como  tambem  do  meyo  do  fo- 
C^ho  para  baixo.  E  eftc  peixe  ,  ou  monftro  entrou  vivo 

pela  barra  grande  da  Cidade  de  Faro  com  maré  chea  ,  c 
ha  vazante   ficou  em  feco  ,  em  bum  morraçal  (  morraça 

he  huma  erva,  que  nacc  junto  ao  mar)  onde  ficou,  c 

morreo.    Muitas  pefloas  o  forão  ver  ,    elhe  tomarão  as 

fobreditas   medidas  com  toda  a  certeza  ,  c  fidelidade  ,  e 

nenhum  marítimo  lhe  íoube  dar  o  nome  verdadeiro, 

IX. 

I Tuftado  o  cazamento  da  Infanta  Dona  Ifabel ,  filha 

dcl&ey  Dom  Mmoeí  ,  e  de  faa  fegunda  mulher  a 
Rainha  Dona  Maria,  com  o  Emperador  Carlos  V.   pelos 
Embaxídores  ,    e  procuradores  Cezarebs   Carlos  Popeto, 
Senhor  de  La  Cauíx  ,  do  íeu  Confelhó ,  e  Camcrtiro ,  e 

João  de  Zuniga  ,  Cavalleiro  da  Ordem  de  Santiago;  e 
pelcjs  procuradores  nomeados,  por  EIRéy  Dom   Joaõ   III. 
Dom  António  de  Noronha  feu  primo  ,   e  Efcrivão  da  pu- 

ridade,  e  Pedro  Corrêa,   do  feu  Confelhó,  e  Senhor  de 

Bellas;   por  eíles  quatro  MioiftroV  fe  concluio  o  contra* 
to  matrimonial  na  forma  feguinte:  Que  o  Emperador  pa- 

garia a  difpenía  Pontifícia  ;  e  EIRey  a  paífagem  da  Em- 
peratriz  até   a  raya  de  Portugal  ;  e  levaria  de  dote  nove- 

centas mil  dobras  de  ouro  Caltelhanas  ,   do  valor  de  tre- 
zentos feífenta  e  finco  maravediz  cada  dobra;  e  que    na 

fomma  defte  dote  entratião  vinte  e  três  mil   e  feífenta   e 

féis  dobras,   que  importavão  os  oito  contos  ,  que  a  mef« 
ma  Infanta ,  herdara  da  Rainha  fua  ínãy ;   e  fe  abateriaõ 
tambem  no  mefmo  dote  cento  feífenta  finco  mil  duzentas 

e  trinta  e  duas  dobras  ,  c  dezafeis  maravediz  do  referido 

preço,  que  o  Emperador  devia  a  EIRey  Dom  Joaõ  para 
cumprimento  do  dote  da   Rainha  Dona  Catharina   lua 

mulher ,  irmã  do  Emperador  $  c  aífim  mais  fc  abateriaõ 

finco- 
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©ia  iS.  fmcocata  chama  mil  trezentas  c  ftfftnta  e  totc  do* 

bras  ,  e  trezentos  e  quinze  maravrdiz  do  mefmo  preço  » 

que' El 3 ey  Dom  Manoel  empreitara  ao  imperador  no 
tempo  das  Communidades  de  Caítclla  t  c  que  o  mais  fe- 
ti i  htiifeito  em  certos  pagamentos.  De  Anhas  lhe  deo  o 
Emperador  trezentas  mil  dobras  de  curo  Cuftelhanas  do 

nitímo  valor  das  do  dote,  e  para  os  gaftos  da  fua  pefToa» 
e  cafa  quarenta  mil  dt  bras  de  ouro  da  rrxfma  qualidade 

referida  ,  de  renda  cada  anno  ,  as  quaes  fciiaõ  a  dentada** 
lobre  cartas  Cidades,  e  Vilias,  das  quaes  a  Infanta  feria 

Senhora,  que  1  >go  forão  nomeadas.  AlTim  fe  ajulton  ef- 
te  Tratado  por  acjuelles  Miniftros  na  Villa  de  Torres- 
Vedras,  onde  eatão  aííiília  a  Orne  ,  e  ntfte  d. a  ,  anno 

de  1525.  o  pjrticipasão  a  EiRey  ,  e  à  Rainha  ,  que  o 
approvaraô  ,e  jurarão  nas  mãos  doBiípo  dt  Lamego  3  D« 
Fernando  de  Vafconccllos ,  leu  Opcllaô  mór ,  o  que  tam« 

bc  n  fez  a  Infanta  ,  p«.la  pai  te  que  lhe  tocava  :  depois  o  jura- 
?i5  0$  Embaxadores  cm  nome  do  Emperador ,  declaran- 

do mais  ,  que  cm  virtude  da  fua  procuração  ,  per  man- 
da Jj  clpecuj  do  Emperador  \  acreícrntavaõ  ás  quarenta 

mil  dobras,  qge  no  contrato  foraõ  declaradas  para  d  go 
terno  ,  e  cafa  da  Infanta ,  mais  dez  mil  dobras  de  ouro  Caf- 

telhanas  do  mel  mo  v  ilor ,  que  as  do  dote  ,  as  quaes  feria© 
aflentadas  nas  rendas  do  Almoxaiifado  de  Scviiha  ,  de 

forte,  que  £>flciTi  pontualmente  pagas,  para  que  a  Infan* 
n  hoaveffe  e  n  cada  hum  anno  íincoeota  ma  dobras  de 
ouro.  t  i 

DECI- 
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Dia  19. 

DECIMO  NONO    DE   OUTUBRO. 

I.    Nace  o  Prmctpe  Dom  Pedro  ,  filho  delRey  Dom  JoaÕ 
V.  noffo  Senhor. 

II»    Dom  Belchior  Belliago. 

III.   Morte  trágica  de  Frey  Miguel  dos  Santos. 

I. 

j^.'s-^ 

O  atino  de  171 2.  nefte  dia,  em  que  a  Igre- 
ja celebra  a  fefta  de  São  Pedro  de  Alcântara, 

nacco  em  Lisboa  depois  das  onze.  horas  da 
noite,  o  Príncipe  Dom  Pedro,  filho  dos  Se- 
reniílimos  Reys  de  Portugal  Dom  João  V.  e 

Dona  Maria  Anna  de  Auílria  ;  parecendo  mais  myfterio , 

que  caiualidade,  que  o  Fundidor  da  Arrábida  quiz  con- 
correr ãõ  defempenho  da  promeíía,  que  EIRey  feu  pay 

havia  feito  ,  como  dizemos  em  outro  lugar  ,  de  fundar  itf.d*N« 

hum  Convento  da  Arrábida  na  Villa  de  Mafra.  Os  repi- 
ques dos  finos  derão  logo  a  quella  alegre  noticia  à  Cida- 

de ,  e  no  dia  feguinte  EIRey  acompanhado  de  toda  a 
Corte  ;  rendeo  a  Deos  as  graças  na  Capeiia  Real  ,  e  de- 

pois ds  íe  cantar  o  Te  Denm  t  com  muita  foiemnidade, 

houve  Seimaõ,  que  pregoa  corn  grande  energia  o  Padre 
Frey  Caetano  de  Saõ  Jozè  ,  Carmelita  Deícalço  ;  e  por 
três  dias  íe  fizeraò  os  fcílejos  coftumados  de  repiques,  def- 
cargas  de  Arteihaiia,  e  Luminárias  em  toda  2  Cidade,  e 
navios  ancorados, 

.   vembro. 

II. 

Om   Belchior  Beiliago  naceo  na  Cidade  do  Porto, 
eítodou  na  Univcrfidade  de  Pariz  ,   leu   na  de  Co- 
ra Humanidades  ,  Filofcfia  ,    e  Theologia  ,   e  nefías 

uídades  teve  veneraçoens  de  varaô  eminente  ,   que  ain- 
da coníerva  nas  fuás  obras  imprelfas,  c  nos  elogios ,  que  ihe 

A  a  rizeiaõ 



i8ó  ANNO  HISTÓRICO 
Dia  19.  fizeraÕ\  os  fabios  daquelle  tempo.   Foi  Coneg©  ca  Cathe- 
Ourub  ̂ra^  ̂ e  ̂'s^na  »   Bifpo  Titular  de  Fez  para  frzer  c$  Pon- 

'  tifícacs  naCapellaReai.  Faleceo  ncfte  dia,  anno  de  1569. 
Jaz  na  CapeIJa  mòr  da  Igreja  de  Amora  da  Villa  de  Aí» 
maca. 

111. 

Rey  Miguel  dos  Santos  ,   Portugtiez ,  Religiofo  de 
ceita  Ordem  ,  e    Provincial   cjuc  foi  deila  ,   homem 

de  grandes  letras  ,  e  de  tão  boa  reputação   neíle  Reyno  , 
que  exercitou   por  moitas  vezes  os  minifteries  de  Confeí- 
íor  ,   c  Pregador  de  ElIUy   Dom  Scbaftião  ,    da  Rainha 

Dona  Cithanna) ,    do  Cardeal  .-Henrique  ,    e  da  Infanta 
Dona  Maria   •   Por  moite  d$<EiRey  Dom  Scbaftião  ,   íc- 
gaio    as  partes   dovScnhor  Drom    António,     e  entrando, 

Fiíippe  em  Portugal  ,  o  mandou  por  efta  caufa  para  Cal* 
tella  ,    onde  depois  teve  tanta  graça    com  o  mefmo  Rcy  , 

qne  lhe  encarregou  vanos  empregos  de  grande  co&iidera- 
ção  ,   mandando'0    viíicar    Rehgsoens    niuito    graves  da- 
qael/cs  Rcynos,  e  era  fama,  que  o  determinava  fuzer  Bif- 
po  de   hum  dos  melhores  Biípados ,  que  v<  gaflfe  :  Afljftia 
em  Madrid  ,   e  confeífava  a  huma  Rcítgioía   da  primeira 

calidade  ,   e  muito  parenta  do  mefmo  Rcy  ;   Nefte  cfhdo 
ic  achava  o  iufelice  Religiofo,   quaudo  certo  homem  vil, 

e  lem  duvida  diabólico ,   lhe  raeceo  na  cabfça,qitc  era  El* 
Rey  Dnn  5. bailias  ;   Dizemos  diabólico:  Porque  íó  por 
arte    Mwgica    podia   aqueile    homem  perf«adir  homa  taõ 
grande  ,  e  mamroíhi  falíidade   a  hum  (ogeito  ,  que  havja 
tratado  ao  meímo  Rcy,   e  oâo  íó  lhe  conhecia  a»  feições, 

mas  fabia  muitos  do»  feui  fegredos,  como  íeu  P-égador, 
e  Confeííor  ,   que  fora  ;  Períuadido  aífirn  ,   conceitou    o 
cazamento  do  dito  homem  com  a  Fieira,  ma  confeííadj, 

a  qual  íahio  furtivamente  do  Mofteiro  ,   levando  condigo 
riquiííimas  joyas,  que  lhe  haviâo  ficado  por  morte  de  leu 
Pay }   E  fendo  prezos  ,  e  conhecido*  ,   fe  íoube  ,  que  o 

dito  homem  era  hum  Paíleleiro,  c  por  fuás  culpas  ,   e  en- 

gano* o  enforcarão,  c  efquartejaraõ  ;  O  mefmo  foi  fei- 
to,  com  peímiífaô  do  Pontífice,  a  Frcy  Migo.i  na  Pra- 

ça 
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ça  Real  de  Madrid  ,  neftc  dia  ,  anno  de  1595".  Foi  ci-Dia  19. 
pcttacalo  laftimoííílimo  ver-fe  taõ  ignominiofamente  em  n  . 
huma  forca  hum  homem  Sacerdote,  Rcligiofo,  c  de  tan- 

tas letras,  e  graduação  ,  e  reputado  geralmente  por  ho- 
mem de  grande  virtude,  e  de  eftremada  prudência:  Tacs 

faõ  os  cataftrofes  ,  a  que  eftà  íogeita  a  inftabiiidade  dos 

íueceflos  defta  vida  ,  e  a  fortuna  fempre  faria  dos  mor- 

VIGÉSIMO   DE  OUTUBRO. 
j 

I.  Santa  Iria  V\  M. 

II.  Prodígio  maravtlhofo. 
III.  0  Venerável  Padre  Frey  António  das  Chagas, 
IV.  0  famofo  Hiftoriador  Joaõ  de  Barros, 
V.  Conquifia  EUiey  Dom  Ajfonfo  V.  a  Filia  de  Alcácer 
Sequer.  •  \ 

VI.  0  Infante  Dom  Duarte , filho  de  EIRey  Dom  Manoel. 
VII.  Levanta -fe  a  prohtbiçao  do  Comerão  com  os  Romanos. 
VIII.  Parte  de  Lisboa  para  Itália  a  Emperatriz  Dona  Le- 

onor. 

1. 

RIA,  Virgem  clariflima  em  fangue,  e mui- 
to mais  em  virtudes:  Foi  dotada  de  hragelica 

Sã  ltf§S  beleza,  e  de  pureza  também  Angélica :  def- 

Ét§í|gllfl  de  os  primeiros  annos  íe  recoiheo  ao  Moftei- 
ro  da  Ordem  de  São  Bento,  onde  viveo  em 

grande  obfervancia  ,  perfeição  ,  e  fantidade  ,•  Britaldo , 
ilíuftre  Senhor  naquella  terra  ,  a  vio  em  certa  occaôaõ  , 
e  rendido  á  fua  formofnra ,  vendo  impoííiveis  os  dezejos, 
cahio  em  huma  grave  enfermidade,  de  que  chegou  ao  ul- 

timo perigo.  Iria ,  guiada  de  luz  fuperior ,  o  foi  vifítar  , 
e  pôs  Deos  tanta  graça  nas  fuás  palavras  ,  que  o  deixou 
contente,  e  alegre  na  certeza  ,  de  que  ,  fe  lhe  não  cor» 
refpondia  ao  feu  amor,  nao  era,  porque  o  tiveíTe  empre 

Aa  ij  gado 
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n  ,  confagrado  a  Deos  com  voto  de  perpetua  caftidade  ,  e  pa- 

'  ra  ler  completo  o  beneficio  ,  lhe  alcatifou  p«r  fuás  ora» 
çoens  faude  milagrola.  Correo  o  rempo,  e  íucadeo,  que 
hum  Monge,  Meftre  da  Santa  Virgem  ,  efquecido  da  íua 

profiífaõ ,  precipitado,  e  cego  fe  atreveo  a  lhe  inhnuar 
intentos  menos  puros  ,  os  quacs  Iria  rebateo  cem  aípeias 
palavras,  acrefeentando  outra  rmis  afpcra  reprchençaõ  na 

feveridade  do  roílo,  em  que  a  modeília  excedia  a  formu- 
fura,  fendo  eftâ  fingularmente  grande.  Qual  feria  a  con- 

fuza5  do  perverfo  Monge  ,  he  fácil  de  entender  !  Tro- 
cou-felogo  ôm  feu  coração  o  mal  nacido,  e  yiciofoamor, 
cm  refinado  ódio,  e  reípirando  iras,  e  vinganças,  fahio 
com  hum  invento  atroz.  Difpoz,  que  Iria  bebefle  certa 
confeição,  com  a  qual  em  poucos  gíís  parecia  aos  que 

a  viaõ,  quehavia  concebido.  Divulgou-fe  pela  terra  eíta 
noticia,  e  dividiraô-fe ,  os  que  a  fouberao  ,  em  vários  pa- 

receres. Huns  crião  facilmente  ,  promptos  íempre  a  jul- 
garem o  peyor  :  Outros  não  podiaô  crer  ,  e  menos  os 

que  tinhaõ  largas,  e  intimas  experiências  das  heróicas  vir- 
tudes da  Santa  Virgem  ,  por  mais ,  oue  os  olhos  lhe  per- 

fuadiaõ  o  contrario.  Britaldo  ,  porem  ,  ardendo  agora 
cm  chamas  de  furor,  muito  mais  do  que  antes  nas  da  la- 
civia  ,  atribuindo  a  defprezo  feu  aquejle  imaginado  deli» 
cl;o,  lhe  mandou  dar  a  morte  ;  A  eílc  fim  buicaiaó  cer- 

tos homens  a  Santa  em  hum  lugar  folirario,  onde  ccftu- 

mava  fazer  oraçaõ,  e  achando-a  de  joelhos,  com  as  maõs 
levantadas  ao  Çeo,  abfcrta  em  Divinas  contemplaçocns  , 

immovel  ao  eftrondo ,  e  ao  perigo,  jh«  cortarão  a  cabe- 
ça, e  lançarão  o  corpo  virginal  no  tio  Nabaõ  ,  cujas 

correntes  o  levarão  ao  Tejo,  até  a  famofa  Villa  de  San- 
tarém ,  que  então  começou  a  ter  cite  nome,  dirivado  da 

Santa,  Vio-fe  logo  no  mcyo  do  rio  hum  tumulo  de  már- 
more, obra  verdadeiramente  Angélica  com  duplicada  ra- 

zão :  Porque  Anjos  forão  os  Artífices  ,  que  a  fizeraõ  , 
c  de  Anjo  era  também  o  corpo  para  quem  foi  feita.  Naó 

tardou  em  fe  defeubrir  a  verdade  ,  comprovada  cem  pa- 

tentes maravilhas  i  c  começon  Iria  a  lograr  devidos  cul- 
tos ,  c  merecidas  veneraçoens  de  Santa  ;  Verificando-fe 

neíte 



DIÁRIO  PORTUGUEZ  1S9 
nefte  cafo  ,  o  qae  affirmou  o  Doutor    das  Gentes  ,  ifto  ̂ a  20- 

he;    Ghte  naõ  menos  fe  vay  ao  Ceo  pela  Infâmia  ,  que  peta     J* 
boa  fama  ,    íc  acjaeila  cahc  íobre  hama  concicncia  nino- 
etnte  ,  e  íe  fe  leva  ,   e  íofVc  com  humilde  relignaçaõ  nas 

dilpohçoeos,   ou  permiçoens  de  Deos. 

11. 

Uitos  Scculos  depois,  no  anno  de  1324.  e  he  de 

crer  ,  que  nefte  meímo  dia  da  Santa  (  íe  fica  duvi- 
dofo  o  dia  }   não  o  deve  ficar  o  milagre  ,   porque   corre 

acreditado  em  hdiiiííimas  memorias  daquelle  tempo  )  âef- 
cerão  os  Reys  Dom  Diniz,   e  Santa  líabeí  ás  margens  do 

Tejo,  acompanhados  de  toda  a  Corte  ,  que  entaõ  aíhí- 
tia  em  Sanrarem  ,   a  viíitar  ao  longe,  e  com  os  olhos  da 
devoção,  e  do  affe&o,  aquelie  lugar,  onde  fe  dizia,que 
eílava  lepultado  o  corpo  da  gloriofa  Virgem,   e  Maitir 
Santa  Iria,  em  tumulo  fabricado  por  maõs  de  Anjos,  que 
o  Tejo  de  tempos   muy  antigos  occaltava  ,  íem    duvida 

por  attençaò  faperior,   para  que  naô  correííe  algum  pe- 
ligo  na  invaSaõ  dos  Bárbaros  Agarenos   aqaelle  thezouro 

de  preço  inextirmvcl.   Ets  qae  de  repente  fe  abre  o  cauda- 
loío  no,   formando  huma  efpaçofa  rua  ,   taô   nova, como 

aprafivel  ,   oferecendo  aos  Reys  ,   e  aos  Cortezaõs  o  paf- 
fo  franco  ,   e  livre.   Paímaraõ  todos  com  razaõ  ,  e  ficarão 

naõ  lo  admirados,   mas  attonitos  -y  mas  reconhecendo  o 

favor  Divino  entrarão   por  entre  muros  de  prata  ,   pizan- 
co  áreas  de  ouro  a  venerar   a  fagrada  Urna  ,   que  agora 

cobriaõ  com  outros  rios,   era  que  fe  lhe  deftiiavaõ  os  co- 

raçoens.    Levantou-fe  alli  mefmo  promptamente   por  or- 
dem de  EIRey   hum   padrão  para  nova  ,   e  perpetua  me- 

moria do  lugar,   e  do  milagre,  e  voltando  todos  às  mar- 
gens do  rio  ,    unio  efte    as  correntes    divididas  ,    e  cor- 

reo  cobrindo  ,  como  de  antes    o  fegrado  ,   e  preciofiííi- 
n;o  thezouro. 

IH. 
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„deu  IIL OutUD. 

O  Venerável  Padre  Frey  António  das  Chagas  ,  Fun- 
dador do3  Miífionarios  do  Varatojo,  natural  cia  Vi* 

digueira,  Varaõ  tíe  calificada  virtude,  igual  ao  leu  deícn- 
gano  ,  que  foi  verdadeiramente  grande  ,  íobre  grandes 

extravagâncias  de  feu  génio,  e  vida.  Teve  muita  capaci- 
dade para  as  letras  ,  mas  aproveitou  pouco  na  primeira 

idade  ,  por  falta  de  aplicação  ,  e  exceílo  de  divertimen- 
tos. Levado  do  ardor  juvenil  feguio  a  guerra,  e  frequen- 

tou a  Corte ,  onde  fe  fez  conhecido  ,  e  eftimado  pelo  feu 
valor,  c  muito  mais  pela  fua  diferiçaõ.  Fazia  com  grande 

felicidade  os  veríos  ,  c  nelles  refplandeciaõ  competindo-ie, 
a  elegância  ,  e  a  energia,  a  cadencia  ,  e  a  propriedade, 

de  tal  modo ,  que  para  dignamente  eftimaveis,  íó  lhe  fal- 
tou o  ferem  mais  limpos  de  arFectos  menos  caílos.  Cor- 

reo  varia  fortuna,  e  em  muitas  occafioens,  em  que  a  ex- 
perimentou adveria  ,  lhe  batia  o  defengano  ás  porres  do 

coração,  até  que  lhe  falou  com  mayor  efficacia  pela  boca 

de  hum  bacamarte,  que  em  Setuval  lhe  difparáraõ  a  quei- 
ma roupa  ,  de  que  ficou  gravemente  ferido  ,  e  reconhe- 

cendo nos  perigos  da  vida  ,  os  da  íaivaçaõ  ,  quando  o 
Mundo  fe  lhe  moítrava  mais  favorável  ,  offerecendo-lhe 
authorifados  póftos  na  guerra,  trocou  tedo  pelo  burel  de 
Saõ  Francifco  ,  que  veílio  no  feu  Convento  de  Évora  , 
da  Provincia  dos  Algarves.  Viveo  na  Religião  ,  como 
quem  a  befeara  fó  com  o  fim  de  íersir .  e  agradar  a  Deos: 

Nella  eftiidou  Filofofia,  e  Theologia,  e  íahio  bem  apro- 
veitado. Acabados  os  eíludos  ,  ie  deu  ao  exercício  das 

Miííbcns ,  ern  fumma  utilidade,  e  bem  eípiíitual  das  aL 

mas.  Pregava  quaíl  todos  os  dias,  c  conreflava  a  toda  a 
hora  com  ardente  zelo,  c  com  difvelio  inecífante.  Difcor- 

reo  por  qaaíí  todas  as  povoaçoens  de  Portuga! ,  e  neílas 
introduzio  os  fantos  exercicios  da  oração  ,  e  difeiplina  , 

e  a  piedofa  devoção  da  Via  Sacra,  e  por  coniequencia 
huma  reformação  univerfal.  Desfaziãc-fe  ódios  antigos, 
c  amifades  efcandolofas :  Fazião-fe  muitas  reftituiçoens  de 

hoara  ,  e  fazenda :  Emcndavao-fe  muitos  cícandalos  ,  e 
abufos , 
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a^ufos  j  c  ticandn  as  povoaçoens  as  mefmas  ,    começavaõ  D:a  2a* 
a  í:í  outros  os  fcas  habitadores ;   Se,  cm  hm,  cada  huma~  ̂  
era  outra  Ninive  ,  etie  era  outro  Jonas.    EIRey  Dom  Pc. 
dro  li.  o  nomeoa  Bifpo  de  Lamego;   dignidade,   que  mõ 
acatou  com  grande  conftancia»   aprovada  pelo  Venerável 
Padre  Birthoiomeu  do  Quental  ,    Fundador   da  Congre- 

gação  do  Oratório,   que  ihe  diífe  :   Fazia  bem  ,  não  dei- 
xar de  ícr  BiTp.o  de  todo  o  Rtyno,  como  era  fendo  Mi/1 

ííonaiio,   por  ftr  Biípo  íó  de    Lamego.   Mjrreo   faatiíli- 
mamente    no  Convento  de  Varatojo  nclxe  dia  ,   anoo  de 
1681.   com  ilncocQta  ,   e  hum  de  idade.     De  Sermoens  % 

praticas  ,   cartas  ,   e  obras  efpiritnaes  deixou  vários  opuf- 
caios  ,    qae  fe  imprimirão  depois   da  fua  morte  ;   e  tam- 

bém a  »ua  vida,  em  doze  livros,  e  ntHe>  emendou  os  dcÇ- 
concertos  piíTados  ,   porque   os  encaminhou    todos    a  en» 

cender  a-,  almas  no  fogo  do  amor  de  Deos  :  e  em  todos 
o*  Religiofos  do  meímo  Convento  de  Varatojo  |   íugeito 
lomeate.  ao  Revtrendilíimo  Gerai  da  Ordem  Seráfica  ]  óci- 
xjj  osicros  tantos ,  e  iguac»  feus  lucccflores  no  efpirito  ,  é 
zelo  das  mefmas  Miífoçns,  e  fadigas  Apoílolicas. 

IV. 

Oio  de  Barro*  ,  ch-3mado  geralmenre  o  Livio  Portu* 
pâtz  :  Foi  homem  de  vaíiiífimas  noticias,  de  sguóo 

engenho  ,  e  de  porrundo  juizo  :  Sendo  de  vinte  ânnos 
couip>z  hum  Í;?ío?  dos  qre  chamaõ  de  CavalUrias,  co- 

mo qatn  pro^a  a  pena  em  polcas  regra»  para  eícrever 
obra  mayui  :  P^íí^ndo  a  coi^rego  mais  relevante  ,  corri- 
poz  as  quatro  Dcadas,  em  que  referio  as  couíss  da  índia 
atè  feu  tempo  ,  com  tanta  verdade  ,  juizo  ,  clareza  ,  e 

trlegancia  ,  que  fe  Li  merecedor  de  eminentifíimo  lugar 
entre  os  mais  excellentes  Geógrafos,  e  entre  os  mais  in- 

íigaes  Hiílori  adores  ,  que  celebrou  a  fama  nos  tempos  an- 

tigos ,  e  m i -demos :  Veneza  mandou  pôr  a  íua  imagem  en- 
tre as  doi  Varoens  fa moios  do  Mundo  :  O  Papa  Pio  IV. 

fez  colocar  outra  nos  P.,ço:,  do  Vaticano  ,  junto  com  a 
de  Ptolomeu:  Compoz,  e  imprimio  outras  obras  a  diver- 

íos  ailamptos  ,  e  entre  cilas  hc  celebradiíluao  o  Panegí- 

rico, 
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de     Manoel  ,  qje  alguns  dizem  ,  que  iguala  ,    outros  ,   que 
'  excede  ao  de  Plínio  a  Trajano  :    Outras  obras  luas  ficarão 
ir? -'.pet feitas  por  fua  morte,   íaccedida  nefte  dia,   anno  de 
1/70.   Jaz  na  Igreja  Parroq-oiaí  da  ViíJa  de  Alcobaça. 

v. 
O  mcfmo  dia,  anno  de  1458.  em  Quinta  feira  ,  fe 

j  v^j  rendeu  a  EiKey  Dom  Affonfo  V.  iobre  poi fiado 
combate,  a  Praça  de  Aicacer  Seguer  :  Logo  íe  purifiecu 
a  mefquita,  contagrando-íe  á  May  de  Deos ,  com  o  Ti- 

tulo de  Senhora  da  Mizericordia  ,  e  entregando  ElRey  a 
Praça  ao  famoio  Dom  Duarte  de  Menezes  ,  voltou  para 
Portuga},  e  paiioa  de  caminho  peia  Cidade  de  Ceuta,  e, 

como  potro  Julú»  Cczar,deu  grandes  moftras  de  íeotimen- 
to ,  peio  pouco  que  havia  obrado  na  conquifta  de  Alcá- 

cer ,  chamado  Seguer  ,  que  vai  o  meímo  ,  que  peque- 
no ,  à  viíla  do  que  obrara  na  farnofa  Cidade  de  Ceuta  ícu 

elclarecido  avô  EÍRey  Dom  João  í. 

vi. 
O  Infante    Dom  Duarte  ,    filho   dos  Reys  Dom  Ma- 

noel, e  Dona  Maria:  Foi  muito  inclinado  ás  letras, 

e   às    Armas,  #  deu  evidentes  provas  do  talento  infigne  > 

de  qtse   o  dotara  a  natureza  paia    huma  ,  e  outra  piohl- 
íaõ  j   Na  das  letras,  adquirindo  larga*  noticias  de  muitas 
feiencias,  e  artes,   e  em  particolar,  da  Mufica  ,   em  que 
Íe  eímeroa  muito  ,  e  mais   na  que   íerve  aos  louvores  de 
Deos  j   Na  das  Armas  ,  ainda   que  naõ  teve  occaíioens, 

por  íer   pacifico   em  Portugal  o  Reynado  de  ElRey    /eu 

pay  ,   bem   molhou  o  animo  force  ,  c  beiicoío  ,   nos  ex- 
ercícios da  caça  ,  em  que  fe  empregava  com  tal  extremo, 

que  por  matar  hum  porco  moutez,   ou  hum  veado,   p 
lava  as  noites    nos  matos  ,  e  dizia  ,   que   convinha  mi 

aos  Príncipes  cfte  exercício,   no  qual  íe  adeíiravaò  para 

da  guerra-   Sobre  tudo  foi  finguiar  nos  da  devoção,  e  pie- 
dade :   Entre  as  delicias  do  Paço  ,   obfervou  mar  a  vi 

àb 
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abftinencias  ,  e  debaixo  das  ricas  galas  ,  tronce  muitos  Dia  ao, 

anno*  hum  afpero  cilicio:  Muitos  dias  antei  da  fua  mor-  de 
te,  andando  iaõ,  e  a  pè ,  declarou  o  dia  delia  a  feus  ir- 

mãos ,  e  criados  j  e  fc  o  queriaõ  defperfnadir  ,  entaô  fe 
afíirmava  mais ,  e  com  eríeito  fuecedeo  no  dia  por  elle 
afíínalado ,  ejoe  foi  nefte  ,  cm  que  eftamos  ,  no  anno  de 
1540.  com  vinte  e  finco  de  idade,  em  huma  Quarta 
feira  ,  na  Corte  de  Lisboa.  Foi  cazado  com  a  Senhora 

Dona  IfabJ  ,  filha  de  Dom  J?«yme  ,  quarto  Duque  de  Bar- 
gança  ,  da  qual  teve  a  Senhora  Dona  Maria ,  Princeza 
de  Parma,  a  Senhora  Dona  Catharina,  Duqueza  deBar- 
gança  ,  o  Senhor  Dom  Duarte  ,  fiiho  poílhumo, Duque 
de  Guiraaraens ,  e  Condeftavel  de  Portugal.  Jaz  o  Infan- 
te  Dom  Duarte  no  Real  Convento  de  Bcílem. 

VII. 

^J  Eíle  dia  ,  anno  de  1731.  fe  reconciliarão  as  Cortes 
^  de  Roma  ,  e  Portugal  ,  que  por  caufas  Cíveis  efta- 

vaò  difcoídes  no  temporal ,  conforme  os  Rcaes  Decretos 

de  5.  de  Julho  de  1718.  os  quaes  ceííaraò  defte  dia  por  di- 
ante ,  confervando-fc  naõ  fó  a  obediência  ,  a  que  nunca  fe 

faltou  em  Portugal ,  mas  a  amizade  ,  e  correfpondencia  po- 
litica, qae  de  Corte  a  Corte  fuecede  altcrar-fe  por  acciden- 

tes ,  que  naõ  tiraô  a  íubílancia  dos  actos,  bem  regulados. 

VIII. 

NO  mefmo  dia,  anno  de  1451.  fe  embarcou  para 
Itália  a  Infanta  Dona  Leonor  ,  filha  delRey  Dom 

Duarte  ,  Emperatriz  de  Alemanha  j  Foi  primeiro  levada 

á  Sé  de  Lisboa  ,  e  EIRey  íeu  irmaõ  a  levou  de  rédea  -y  A" 
Rainha,  feu  primo,  o  Infante  Dom  Fernando  j.i  Infanta 
Dona  Catharina  ,  feu  tio  o  Infante  Dom  Henrique  ;  à  In- 

fanta Dona  Joanna,  o  Marquez  de  Valença.  Todos  hia5 
a  cavallo  ,  e  os  mais  Títulos  ,  e  Senhores  da  Corte  hiaõ 
a  pé  ,  aflim  homens,  como  mulheres.  Depois  de  aííiftirem 
à  Miíía  Pontifical  ,  celebrada  pelo  Arcebifpo  de  Lisboa 
Dom  Martinho  da  Cofta ,  foi  a  Emperatriz  conduzida  com 

Bb  o  mef- 
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DU  20.  o  mcrmo  acompanhamento  ao  cais  da  ribeira,  e  por  hu de 

Ootub. ma  ponte  magnifica  fe  embarcou  na  Armada  ,   que  conf- 
tava  de  féis  nãos  groíías  ,  e  muitas  embarcaçoens  meno- 

res. Em  loa  companhia  ,  e  ierviço  ,-  foraó  Dom  Luiz 
Coutinho,  Biípo  ,  ejue  entaõ  era  ,  de  Coimbra,  e  Dom 
Joaõ  Galvaõ  ,  Biípo  ,  que  depois  foi  da  meíma  Cidade. 
Por  Camtrreira  mòr  ,  a  Condcça  de  Villa  Real  ,  mulherdo 

grande  Heroe  ,  Dom  Fernando  de  Noronha  ,  primeiro 

Conde  de  Villa  Real  ,  com  muitas  Damas,  e  Donas,- 
Mordomo  mor  Álvaro  de  Soufa  j  Lopo  de  Almeida ,  que 
depois  foi  primeiro  Conde  de  Abrantes  ;  Joaõ  Fernandet 

da  Sylveira  ;  depois  primeiro  Baraõ  de  Alvito  ->  Pêro  Vaz 
de  Mello  ,  Regedor  da  Juffiça  ,  Dom  Diogo  deCaftro,  c 

outros  muitos  Fidalgos  ,  e  Cavaleiros  -y  entre  os  quaee 
era  o  principal ,  Dom  AíFonfo,  Marquez  de  Valença,  Con- 

de de  Ourem, filho  do  primeiro  Duque  de  Bargança  ,  pri- 
mo da  mefma  Emperatriz. 

» 
4 

VIGESSIMO    PRIMEIRO   DE 
OUT  U  B  R  O. 

I.  Conquifla  EIRey  Dom  '  /iffonfo  Henriques    a  Cidade  de Lisboa. 

II.  O  memorável  cerco  de  Arztlla, 

III.  Morre  aPrinceza  Dona  Jf abei  t  filha  delRey  Dom  Pe- dro 11. 

I. 

HEG  ADO,  finalmente,  efte  ditofo  dia  >  dedica- 
do ás  onze  mil  Virgens ,  no  anno  de  1 1 47.  em 

que  os  Portuguezes,  e  Eftrangciros  citiadores 
da  Cidade  de  Li>boa  ,  fobre  outros  furiofosaf» 

faltos ,   que  lhe  deraõ  ácfáe  que  principiarão 

*8.Jeju-a  combatella  ,   e  expognalla  ,  como  em  outro  lugar  ói* 

"ho*       zemos  ;   fe  refolveraõ  a  dar-lhe  o  ultimo  neíte  dia  ,  reca- 
dos ,  e  refolntos  já  ,  ou  a  vencer  ,  00  a  morrer  n*  cm- 

preza. 
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preza.  Inveftirão   por  diverfas  partes  a  Cidade  ,  e  pelas  Dia  2  r. 
mefmas  acodirão   os  Mouros  em  numerofos  efquadrocns .  „    e, 
rr  •  •  1_  J  •  J  C  "      OutUD. 

oítereodos  também  a  perderem  as  vidas  em  conlervaçao 
das  fuás  cafas ,  e  famílias.  Combatião  os  Catholicoí  com 
defuzada  fúria  ,  defendiaõ-fe    os  Mouros   com  obílinada 

porfia.    Naô   Ceifava©  os  inftrumentos  ,  de  que  então  fc 
isíava,  a  fim  de  fe  baterem,   e  abaterem  os  muros,  de  fe 

arrombarem,   e  franquearem  as  portas ;  Em  huma  ,  fobre 
que  inftavâo    os  Portuguczes  ,    fe  travou  hum   dunííimo 
conflióto  y  porque  abrindo  a  ,  acodiraõ  os  Moutos  a  fe- 

cha-la ,   e  neftc  empenho  foi  igual  de  huma  parte  a  por- 
fia,  da  outra  a  obftinaça5.  Então  foi  quando  o  vaierofo 

Martim   Moniz  ,   de  quem  defeende  a  ílluftre  família  dos 
Vafconceílos ,  fe  atraveíTou  na  porta,  onde  foi  morto  às 

lançadas,  mas  aiTim  morto  foi  impedimento  a  fechar-fej 

e  carregando  então  os  nolíos  com  eítupendo  ardor  entra- 
rão a  Cidade,   ficando  a  meíma  porta  o  nome  ,  que  con- 

íerva  ainda ,   da  Porta  de  Moniz.  Por  outras  psrtes  fe  com- 
batia com  igual  bravura  ,  e  não  era  difigual  a  reziírencia; 

os  Eílrangeiros  obravaô  maravilhas,*  o  combate  (  fem  cef- 
far  )  durou  íeis  horss ;   e  no  fim  delias ,  fendo  jà  mortos 

quafi  todos  os  inimigos,  fe  renderão  os  poucos ,   que  ref- 
tarão.   Affirma-fe  ,  que  chegarão  a  duzentos  mil  os  mor- 

tos ,  affim  dos  que  defendiaó  a  Cidade,  como  dos  que  a 
vieraõ  foccorrer  em  varias  occafioens.    Dos  Portuguczes  , 
e  Eílrangeiros  também  morrerão  muitos  ,  Entre  eítes  foi 

celebre  hum  ,   por  nome  Henrique  ,  natural  de  Bona  ,  Vil- 
la  de  Colónia,  o  qual ,  fendo  lepultado  na  Igreja  de  Saõ 

Vicente  ,refplandeceo  com  muitos  milagres;  e  na  fuafe- 
puicura  nafceo  huma  palma  ,  final  da  que  merecera  neíra 
vida,  e  da  que  confeguira  na  Eterna.  Com  o  mefrno  no- 

me foraõ  fepultados  muitos  na  Igreja  ,   que  tomou  a  vo« 
caçaô   dos  Mártires  ,   pelos  que  nella  fe  enterrarão  ncíla 

occaíiaõ.    Remunerou  ElRey  com  o  defpojo  importantif- 
fimo  da  Cidade  ,   e  com  outras  muita*  dadivas ,  dignas  da 
fua  Real  magnificência  ,   aos  Eílrangeiros  ,•  os  quaes  fatis- 

feitos  ,  e  glorioíos  ,   ou  continuarão    a  fua   viagem  ,    ora 

voltarão  para  as  luas  pátrias  •  c  aos  que  quizeraô  ficar  nef- 
te  Reyno  ,  liberalmente  lhes  deu  terras,  efez  outras  mer- 

cês. Bb  ij  II. 
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de  II. Outub. 

NOmefmodia,  em  Sefta  feira,  anno  de  1508.  ama- 
nheceo  a  Villa  de  Arzilla,  citiada  por  EiRcy  de  Fez 

com  hum  exercito  de  cento  e  vinte  mil  infantes  ,  e  vin- 

te mil  cavallos  $  Achavaõ-fe  na  Praça  quatro  centos  Por- 
togaezes  ,  e  era  Capitão  delia  Dom  Vafco  Coutinho, 
Conde  de  Borba,  varaõ  iníigne  em  valor,  prudência,  e 

difeiplina  militar.  O  grande  numero  dos  inimigos  lhe  fa- 
cilitou combaterem  a  Villa  por  todas  as  partes  ao  mel  mo. 

tempo,  e  à  fida  do  íeu  Rey  ,  que  nefta  facçaõ  empenha- 
ra a  pelToa  ,  e  a  honra  ,  os  fazia  defprezar  a  morte  a 

troco  da  vitoria.  Os  noílos  como  erão  taõ  poucos  ,  por 
força  haviaõ  de  aílíftir  fempre  os  mefmos  ao  trabalho,  e 

ao  perigo.  Foraõ  peitos  em  grande  confternaçaõ,  e  ce- 
dendo finalmente  à  multidão  o  valor  ,  entrarão  os  Mou- 

ros a  Villa  ,  e  os  Portucruezes  fe  retirarão  ao  Caftelío. 

Eira  retirada  repentina, e  tumultuaria  produzio  graves  del- 
confianç^s  nos  defenfores ,  porque  fe  viraõ  em  taõ  abre- 

viado circuito  ,  com  poucos  mantimentos  ,  com  poucas 
muniçoens.  Tudo  fupria  o  bizarro  eí pinto  do  Conde  ,  e 

também  da  Condeça  fua  mulher ,  que  fe  achava  com  el- 
le ,  e  foi  grande  parte  na  conftancia  dos  foldados,  por- 

que os  animava  nos  combates,  e  lhe  asllília  nâ  cura  das 

feridas,  e  lhe  acodia  com  doces,  e  outros  regallos ,  quan- 
to fufria  o  aperto,  em  que  todos  fe  achavaõ ,  admiran- 
do todos  hum  coração  tão  deílemsdo  ,  em  íexo  taô  fra- 

co, e  tanta  ferenidade,  em  tamanha  confuzaõ-,  Os  Mou- 

ros, cevados  no  facco  da  Villa  ,  fuípenderão  hum  pou- 
co a  invazaô  do  Caftelío,  e  foi  íem  duvida,  diípoíiçs.o 

de  Providencia  fuperior  :  Porque  íe  atacaílem  áos  noíLs 

naquelle  fragrante  ,  em  que  fe  retirarão  ,  era  muy  certo 

lograrem  completa  a  vitoria.  Ainda  a  mefma  Providen- 
cia deu  outra  may^r  prova  da  fua  protecção  :  Porque  ef- 

tando  já  o  Caftelío  na  ultima  extremidade  ,  apareceo  na 
barra  de  Arzilla  Dom  Joaô  de  Menezes  com  huma  Ar- 

mada, que  EIRey  Dom  Manoel  mandara  a  outro  lugar, 

c  com  outro  intento  ,  que   fenaô  logrou  $    Mas  logrou-fe 

dito- 
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ditofamenre  o  de  foccorrer  Arzilla.     Defembarcou  humDl*21» 

bom  troço  de  Porrugoezes  eícolhidos,  c  a  pezar  de  ̂ uraOumb 

oppoíiçaõ  entrarão  na  Praça  ,  e  introduzirão  nclla  man- 

timentos, c  moniçoens ;  com  que  os  defcníores  fc  alen- 
tarão muito.    Mas  entaõ  reforçarão  os  Mooroi  o$  comba- 

tes ,repetindo»os  a  duas ,  e  três  vezes  cada  dia.  Ao  mel  mo 
tempo  fobiaõ  os  muros  por  efeadas,  e  os  folapavaõ  com 

minas ;  fendo  precifados  os  Portugaezes  a  pelejarem  tam- 
bém ao  mefmo  tempo  fobre  a  terra,  e  debaxo  delia.  Cre- 

cia£  os  perigos  ,    mas   igualmente  creciaõ  os  foccorros  , 

porque  fobre  muitos  ,  que  fe  repetirão  de  Portugal  ,  di* 
vulgada  a  noticia  pelos  portos  de  Caftella  ,   acodio  o  Cor- 

regedor de  Xârez  com  trezentos  homens  bem  armados, 
e  muitas  muniçoens  de  guerra,   e  bocca.  Acodio  também 
o  Conde  Pedro  Navarro  com  a  fua  Armada,  que  entaõ 

fe  achava  em  Gibaltar  j  e  quando  já  Hefpanhoes,  e  Por- 
tuguezes  dífpunhaõ  fahir  em  terra    a  dar  a  batalha  a  El- 
Rty  de  Fez,  efte  mandou  levantar  o  cerco  ,   e  fe  retiioa, 
ao  fom  das  noífas  trombetas  ,  que  igualmente  afeavaõ  o 
feu  temor ,  e  aplaudiaõ  a   noíTa  vitoria  ;     Chegou  avizo 
a  EIRey  Dom  Manoel  do  aperto ,   cm  que  Arzilla  fe  acha- 

va ,  e  pouco  depois ,  de  que  a  Villa  era  tomada ,   e  o 
Conde  fe  defendia  no  Caftello;  era  Domingo  de  manhã, 
e  logo  mandou  dizer  ao  Deaõ  da  Capella  ,  que  a  MiíTa 
foífe  rezada  ,  e  naõ   houveíle  Sermaõ  ,  e  que  acabada  a 

Mi  ff  a  eftiveííe  a  meza  pofta,  c  prompta  huma  faca  mui- 
to ligeira,   e  acabando  de  gentar  íe  poz  ncila,  e  cami- 

nhou acompanhado  ló  de  fetc,  ou  oito  de  cavallo,  com 

tanta  preíía  ,   que  na  ferra  do  Algarve  lhe  arrebentou  pe- 
las ilhargas  a  faca,  em  que  hia.    Chegou  ao  Algarve  ,    e 

em  efpaço  de  finco  dias  íe  lhe  ajuntarão  alli  vinte  mil  ho- 
mens de  pè  ,  e  de  cavallo ,  acodindo  todos  a  efte  rebate  ,  le« 

vados  do  exemplo   do  feu  Rey  ,  e  picados   dos  eftimulos 
da  honra  ;    Defvaneceo-fe  efta  nova  expedição  ,  com  a 
noticia  ,  de  que  eftava  levantado  o  cerco  ,  mas  nunca  fc 
defvanecerà    a  gloria  fíngular  ,    que  por    tantos  títulos, 
mereceo  nefta  occaíiaõ  a  gente  Portugueza. 

HL 
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III. 

A 

neiro. 

Sereniflima  Infanta  Dona  Ifabel  Luiza  Jozefa ,  fi- 

lha delRey  Dom  Pedro  II.  c  de  íua  primeira  mu- 
lher a  Rainha  Dona  Maria  Francifca  iiabel  de  Saboya  ; 

teve  fermofura  rara  ,  exccllente  gemo  ,  muita  deVoçaõ , 

e  piedade:  Foi  jurada  Princeza  íuccellora  do  Reyno,quan« 
zy.de fado  tinha  finco  annos  de  idade  ,  como  dizemos  em  outra 

parte.  Celebrou  Efponfaes  com  Victorio  Amadeu  ,  II.  do 

nome  Duque  de  Saboya.  Por  doação  feita  a  20.  de  ju- 
nho de  168 1.  foi  Duqueza  de  Bargança  ,  e  S  nhora  de 

todos  os  Eftados  deita  Sereniflima  Cafa.  Com  vinte  c 

hum  annos  ,  dez  mezes  ,  e  vince  dias  de  idade  ,  faíeceo 

com  grande  refignaçaõ,  havendo  recebido  os  Sacramen- 
tos da  Igreja,  nefte  dia,  em  Sábado,  pelas  nove  horas 

da  noite,  anno  de  1690.  Jaz,  junto  da  Rainha  íuj  mãy, 

no  Coro  das  Reiigiofas  Capuchas  Francezas  do  Conven- 
to do  Santo  Crucihxo  de  Lisboa, 

VIGE- 
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VIGESSIMO  SEGUNDO  DE 
OUTUBRO. 

I.  Nace  EIRey  Dom  Joaõ  l?.  Noffo  Senhor. 
II.  Paulo  0>ofio. 
III.  Horrendo  Terremoto  na  Ilha  de  SaÕ  Miguel. 

IV.  He  jurado  Príncipe  herdeiro  de  Portugal  o  Infante  Dom 

Affonjo ,  filho  delRey  Dom  Joaõ  IV. 

V.  Tem  principio  o  famofo  citto  de  Elvas. 

VI.  J^aõ  Rodrigues  de  Sà  ,  Conde  de  Penaguião. 

VIL  TreAadaçaÕ  dos  corpos  das  Rainhas  Santas  Dona  The- 
reza ,   e  Dona  Sancha. 

VIU.  Sagraçaõ  folemnijjima  da  Igreja  do  Real  Convento  de 

Mafra. 
IX.  Morre  EIRey  Dom  Fernando. 

1. 

ESTE  dia  ,  dedicado  a  Santa  Maria  Salomé, 

may  òo  Apoftolo  ,  e  Evangelifta  Saõ  Joaõ  ; 
cm  hum  Sábado  peias  nove  horas  ,  e  meya 
da  menhã  ,  anno  de  1689.  nacco  em  Lis- 

boa o  Príncipe  Dom  Joaõ  ,  filho  do  Sere- 
:niflimo  iVy  de  Portugal  ,  Dom  Pedro  iegundo  ,  c  de 
Kua  fegunda  mulher  ,  a  Sercniílima  Rainha  Dona  Ma- 

ria Sofia  Ifabel  de  Neoburg  ,  em  fatisfaçaõ  da  grande 
refígnaçaõ  ,  com  que  as  meímas  Mageftades  levarão  ,  e 
1  )íFereceraõ  a  Deos  ,  como  primícias  da  íua  Real  defeenden- 

»cia  ,  o  P/incipe  Dom  Joaõ  ,  feu  filho  Primogénito,  que 
:no  anno  antecedente  havia  o  mefmo  Senhor  levado  para  íí. 
Como  tal  ,  o  jurarão  os  três  Eftados  do  Reyno  juntos  em 
Corres  no  primeiro  dia  de  Dezembro  de  1697.  Co- 
tmcy  >u  a  Rcynar  em  9.  de  Dezembro   de  1706.    Foi  ac- clamado 
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Dia  22. clamado  Rey  de  Portugal  no  primeiro  dia  de  Janeiro  de 
^      ,    1707.   Defpofou-fe  em   o.  de  lulho  de  1708.   e  cazoucm 

27.   de  Outubro  do  mtímo  anno  cem  Jna  prima  com  ir- 
mã ,  a  SercniííimaSenhora  Archiduqueza ,  Dona  Maria  An- 

na  dcAuftriâ,  fi!ha  do  Emperador  Leopoldo   I.   e  da  Em- 

peratriz  ,  ««Leonor  Magdalcna   de  Neoburg  ,  como  dize- 
mos nos  mefmos  dias.    Naceraõ  deíle  Augufto  Matrimo- 

nio a  Senhora  Infanta  Dona  Maria  Barbara,  Princtza  das 

Aufturias;   o  Príncipe  Dom  Pedro ,   que  faleceo  em  idade 

de  dous  annos  ,    e  dez  dias  j    o  Príncipe  do  Braíil  noífo 

Senhor.    O  Infante  Dom  Carlos  ,   que    morreo  de  deza- 
nove annos,  dez  mezes  ,  e  vinte  c  oito  dias  :  o  Senhor 

Infante  Dom  Pedro  ,   Prior  do  Crato  ;  o  Senhor  Infante 

Dom  Alexandre  ,  que  faleceo  de  quaíi  hnco  annos.   De-s 
clarou  Princeza  da  Beira  a  fua  primeira  Neta  ,   a  Senho- 

ra Infanta  Dona  Maria  ,  filha  primogénita  dos  Screniííi- 
mos  Príncipes  do  Braiil  ,   noffos  Senhores  ;  Confitmou  os 
títulos  antigos  dos  Grandes  da  fua  Corte  em  íeus  íuccííores; 
Creou  de  novo  atè  o  prezente  o  de  Duque  de  Lafoens ,  es 

Marquezes  de  Angeja  ,deGouvea  ,  de  Valença,  de  Abran- 
tes,  deLourjçal;  os  Condes  de  Redondo,  de  Vimieiro,  de 

Povolide  ,  de  Lavradio,  de  Alva  ,  de  Sabugofa,de  Sando- 
mil.    Mandou  bater  moedas  de  ouro  de  vinte  e  quatro  mil 

reis ,   moeda  do  mayor  valor  ,  que  corre   no  mundo  •  e 
de  novo  outras  ,    que   tem  o  feu  retrato    de  hnma  par- 

te ,    e  da  outra  as  armas  de  Portugal  ,    com  differente 

valor  ,  que  começando    em  humas    de  quatro   toftoens  , 
dobra  em  outras  de  oito  toftoens  ,   de  dezafeis  toftoens , 

de  três   mil  c  duzentos  ,   de  íeis   mil   e  quatro  centos  ,  e 

doze  mil ,   e  oito  centos  -,  e  faô  eftas  moedas  o  dinheiro 
principal  ,  c  coramum  ,    de  que  íe  ufa  em  Portugal    no 
feu  felice,   e  opulento  Reynado  ,  pelo  que  he  chamado 

o  Príncipe  de  Ouro, 
Fundou  ,  dotou  ,  encheo  a  Igreja  Patriarchal  de 

Lisboa,  do  Padroado  Real,  de  grandiofas  innumeraveis 

peças  de  prata,  e  ouro,  de  muitas  pedras  precioías ,  de  arma- 
çoens  excellentcs  ,  de  ricos  ornamentos  ,  de  grandezas 
Angulares,  incomparáveis,  que  tem,  com  groílas  rendas 
para  vinte  e  quatro  Principacs,  fetenta  c  dous  Prelados, vinte 
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vinte  Conegcs,  trinta  c  dous  Beneficiados,  trinta  e  dousDia22. 

Clérigos  Beneficiados ,  e  mais  Miniftros ,  de  que  íe  compõem       *j. 
at  diverías  Jerarquias  da  mcfma  Igreja  ,  condecorando  as 

três  primeiras ,  com  honras,  prehcminencias ,  e  tratamen- 

tos efpeciae? ,  illuftrcs ,  excellcntes.  A'  excelia  dignidade  do 
Patriarcha  unio  a  de  íeu  Capellaõ  mòr,  e  o  mandou  tratar 
com  todas  as  honras,  que  ie  permitem  nos  feus  Rcynosaos 
Cardeaes  da  S.  I.  R.elhe  augmentou  groíía  renda  ,  como 

dizemos  em  outra  parte.   Eftabelecida  no  primeiro  Patriar- 
cha  de  Lisboa  a  fua  grande  dignidade,  o  Papa  Clemente  XII. 
lhe  annexou  cambem  a  Cardinalicia,  creando-o  Cardeal  da 

S.  L  R.  e  eftabelecendo,  que  os  fueceflores  do  mefmo  Patri- 
archa  I.  foliem  perpetuamente  creados  Cardeaes  da  S.  I.  R. 

logo  no  Confiftorio  ieguinte  ao  em  que  foííem  preconiía- 
dos  Patriarchas  de  Lisboa.  Fez  reformar  com  titulo  de  Ba- 

zilica ,  e  denominação  de  Patriarchal  a  Igreja  de  Santa  Ma- 
ria de  Lisboa ,  e  meter  no  Padroado  Reai  a  aprefentaçaõ  de 

Jeus  benefícios.   Augmentou  a  Coliegiada  da  Capella  Ducal 
de  Villa  Viçofa  da  SereniíTima  Caía  de  Bargança  com  or- 

namentos riquiffimos  ,  com  mais  Miniftros,  Capellaens,  e 
Cantores  ,  autorizando  o  Deam  com  o  caracter  de  Biípo, 
que  ordinariamente  íe  concedia  ao  Deam  da  Capella  Real. 

Fundou  ,  e  fez  erigir  de  novo  a  Igreja  Epifcopal  do  Gram-Pa- 
rà  no  Eirado  do  Maranhão  ;  o  Real  Convento  de  Mafra  $  o 
de  Louriçal  de  Religiofas  obfervantes  da  primeira  Regra  de 
Santa  Clara  ,  com  Laus  perenne  continuo  de  dia  ,  e  noite. 
Com  magnificência  Real  ornou  de  peças  de  prata  ,   e  onro  , 
de  aimsçocnSjdc  paramentos,  de  mais  Miniftros  a  Igreja  do 
Hoipitaí  RealdaViila  das  Caldas ,  e  a  muitas  defteReyno, 

e  de  fuás  Conquiftas  ultramarinas  ,•    Dentro ,  e  fora  do  Reyno 
íc  repararão  ,c  ornarão  Igrejas  ,  e  Mofteiros  por  íoa  conta , 

c  defpeza.   A'  Igreja  do  Santo  Sepulchro  de  Jerufalem  man- 
dou huroa  armação  inteira  de  veludo  lavrado  fobretecido  de 

ouro  ,  com  precioíos  ornamentos ,  além  das  grandioias  ef- 
molas,  que  todos  os  annos  manda  para  aquelies  Lugares  Sa- 

grados,  Havendo  hum  incêndio  abrazado,  e  arruinado  o 
Mofteiro  da  Encarnação  de  Lisboa  de  Reiigiofas  Comenda- 
deiras  da  Ordem  de  São  Bento  de  Aviz ,  o  mandou  fazer  de 

novo  com  grande  fumptuoíidade.  Por  fua  Real  ordem  ,  c 
Ce  cípe- 
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Dia2  2.efpCçja|  devoção  (  fc  eftà  renovando  a  Igreja  de  Noíía  Se- 
Outub  nh°ra  ̂ 35  Necefíidades  de  Lisboa  ,  com  a  erecção  de  hu« 

mi  Coliegiada,c  de  ham  Palácio  Real  junto  da  meíma  Igre- 
ja ,  com  hum  Collcgio  para  inílrucçaõ  da  mocidade  ,  cjue 

comodamente  aprenda  naquellcdiftrióto  as  letras  humanas, 
c  íagradas.  Para  as  obras  das  Igrejas,  e  cafas  das  Congrega- 
çoens  da  MiíTaõ  de  Saõ  Vicente  de  Paulo ,  e  de  Saõ  Filippe 
Ncri  do  Oratório  de  Lisboa  deu  groíías  eímollas  ,  as  mef- 
mas  aos  Padres  Jefuitas,  aos  Religiofos  Capuchinhos  Italia- 

nos ,  e  aos  de  São  Franciíco  da  Cidade. 
Mandou  atodasasCathedraes,eCo!!egiadas  Regulares, 

e  Seculares,  que  nellas  íe  celebraííe  a  ftftividade  da  Concei- 
ção puriíííma  de  NoíTa  Senhora,  Padroeira  do  Rtyno,  co- 
mo as  mais  folemnes ,  e  principaes  $  e  que  em  íouvor  de  feu 

çaíhílimo  Eípofo,  o  Patriarcha  S.  Jozè  ,  íe  hniffe  huma  No- 
vena, antes  do  dia  da  íua  Fefta.  Fez,  com  que  na  Igreja 

dç  S.  Roque  fe  cantaífe  no  ultimo  dia  do  anno ,  pelos  bene- 
fícios nellc  recebidos  damao  de  Deos ,  oTe Deum ,  como 

je  canta  por  muitos  coros  de  Muíicos,  e  pelo  Povo,  alter- 
nadamente, com  grande  folemnidade  ,  e  aífiítencia  das  Pef- 

foas  Reaes.  Reformou  a  prociíTaõ  antiga  de  Corpus  Dontf 

nt ,  e  ordenou  a  que  agora  fe  faz ,  em  tudo  magnifica ,  gra- 
ve ,  devota  ,  mageftofa  ,  efolemniiTima.  Tem  patrocina- 
do ,  e  augmentado  muito  a  perfeição  do  Canto ,  e  culto  Di- 

vino, e  faz  quanto  pôde  para  que  fe  obferve  o  Ceremoniat 
do  Rito ,  reformado  pela  Santa  Igreja  Romana ,  efente,  que 
em  alguns  Regulares ,  e  Clérigos  Seculares  haja  defeitos, 
dezejando  que  todos  exercitem  com  perfeição  as  obriga - 
çoens  dofvtt  eílado,  evivão  louvavelmente,  como  devem. 
Fez  reformar  os  Cónegos  Regulares  de  Santo  Agoftinho  da 
Congregação  de  Santa  Cruz  de  Coimbra.  Admitio  no  fea 
Reyno  os  Clérigos  da  MiíTaõ  de  São  Vicente  de  Paulo ,  e 
os  Religiofos  Mínimos  de  S.  Franciíco  de  Paula.  Honra,  c 

favorece  aos  Regulares ,  e  Clérigos  perfeitos  •  aos  fabios , 
e  virtuofosj  aos  Religiofos  de  São  Francifco  *  c  muito  eí- 
pecialmente  aos  da  Província  da  Arrábida. 

No  anno  de  1723.  graífando  em  Lisboa  huma  epi- 
demia,  naõ  quiz  fahir  da  mefrna  Cidade ,  como  o  acon- 

felhavaõ  ,  por  naõ  defemparar  aos  miferaveis  feridos  da- 

que!fè 
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quelle  mal,  e  a  roJos  mandou  íoccorrer  de  toda  ócíccci-Ok  zz, 

.     de 
'Oucab.'-' 

íario,  com  grande  defpi2a  ,  e  economia.,    como  dizemos 
em  outra  parte  Padecendo  a  Comarca  da  Cidade  de  Beja 

huma  geral  eiterilidade ,  mandou  repartir  pelos  neccíTua-  *Vde  Jd" 
dos  grandes  iomas  de  dinheiro.  O  mefmo  fez  em  Cam- 

po mayor  noeíhago  ,  que  padeceo  com  hum  grande  in- 
cêndio de  pólvora.  O  mefmo  cílá  fazendo  continuamente 

com  peíToas  muito  graves  de  dentro ,  e  de  fora  do  Reyno, 
que  Ce  vaiem  da  fua  natural  ,  Chriíiã  ,  e  Real  commife- 
raçaó  j  e  naõ  he  menor  ,  a  que  exercita  com  as  Almas 

do  Purgatório,  pelas  cmaes  ,  c  pelas  de  muitos  ieus  Vaí- 
fallos  ,  tem  mandado  dizer  infinitas  Miíías. 

Ao  curo  das  virtudes    fervem  de  tímaite    as  letra?, 

e  murtas  noticias ,   que  tem  adquirido  com  a  continua  Ji- 
ç-iõ  de  livros,  e  com  as  converfaçoeos  ,   e  dcutiiiias  de 

grandes  fabias,   que  fe  admiravaò  ,   e  k  admiraõ   os  qne 
ainda  vivem  ,   ãà  fua  altiflinia  compre  benção  ,   das  duvi- 

das,  que  propõem  ,  e  excellenr.es  razoe ns  ,   que  dà  íobre 
as  dos  melmos  fahin?  ,  e  dos  Miniííros,  que  t  m  a  hon- 

ra de  o  ouvirem.    Certamente  tem  amor ,   em  iumroogiáo, 
à  verdade  ,  e  a  toda  a  erudição  (agrada  ,  e   profana.  Já 

íe  íabe  ,  que  fendo  amigo  das  letras ,  e  dos  livros  ,  ha- 
via-de  ajuntar,  como  tem  feito,  huma  lxi!a,  admirável, 

e  taõ  numeroía  livraria  ,    que  oceupa  muita;»  zatii  ,   e  com 

inírrumentos  niath  em  áticos  ,  admiráveis, .Mrk^gi-â,  e  com 
muitas  couías   raras  ,  e    preciofas   da  natureza  ,   e  cio  ar- 

tificio.    Também  he  cb;a  iua  o  nobie   tdihcio,   eo  au- 

gmento  da  grandioía   livraria  publica  da  Univci  (idade  de 
Coimbra.      A  Academia   dos  Árcades   de  Roma  o  chgcu» 
leu  Alumno  ,   e  Protector ,   cem  o  nome  ck  PaftorAíba- 

no  j   e  pelo  Conde  da*  Galvea^  ,  leu  Embi.x  der  extraor- 
dinário   naquella  Corre  ,    manJou    fazer  hum    novo  ,  e 

íufxptuoío  edifício  com  nobres  caías  para    a:>  liçoem  ,   e 
conferencias  da  mefma  Academia  ,    e   íqbfc   a   fua  poita 
principal  tem  huma  inícnpçaõ  de  feu  Real  P/oteCtor  ,   e 
Bemfeitor.     Inftituhio    em    Lisboa   a  Academia    Real   da 

Hilloria    Ecclefiaftica  ,  e  Secular  Portugucza  j   e  Acade- 
mias militares  em  todas  as.  Províncias.  Augmentou  a  renda 

dos  Miniiiros,eOíficiaes  das  três  Inquifiçoens  do  Reyno. 
Ce  ij  Como 
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Dia  22.  Como  fabio  ,  e  advertido  naõ  coníentio,  que  aCoroa 

n      ,   de  Portugal  perdefTc  hum   ponto  da  honra  ,  e  eftimaçaò, 

'  que  fe  lhe  devia  ,  comparada  com  as  dos  outros  Soberanos 
da  Europa,  aífím  na  Cúria  Romana  ,  na  reputação  de  Nún- 

cios decaraóter  proporcionado,  c  nomeação  de  Cardeses; 

como  nas  outras  Cortes  ,   cm  quanto  à»  pefíoas  dos  Emba- 
xâdores  ,  e  outros    Miniíhos  da  rcprefentaçiõ   no  que  to- 

ca à  irnmunidade,  e  ceremonial  regulado.  Na  pompa ,  g*  &n- 
deza,  e  apparato,  com  que  mandou  Embaxada» , e-as  recebeo 
dos  mefmos  Príncipes, deixou  a  perder  de  viíra,e  da  memo- 

ria todas  as  antecedentes.   Fez,  com  que  a  Sé  Apoftolica  ex- 

pediíTe  as  Bulias  para  os  Biípados  antigos  de  Poruga',  naõ 
de  outro  modo,   mas  como  aprefemaçoens    do  Padroado 
Realdomefmo  Reyno.   Dividio  o  expediente  do  feu  Real 
defpacho  por  três  Secretários  de  Eirado ,   auá  cr  eou  de  novo. 
Promulgou  admiráveis  leys  para  meihor  adminillraçaõ  da 

Juftiça,  e  do  Comercio;   para  as  corttzias ,   e  tratamen- 
to*íj  contra  as  armas  curtas  j   e  outras  utiriííim#3  ao  bem  pu- 

blico. Saõ  obras  Tuas:  A  fnmptuofimma  da  condição   da 

agua   para  Lisboa  ,   do  fitio  chamado  Aguas  liv-es  ,  cm 
diíiancia  mais  de  duas  legoas,   por  aqueduetos  de  arcos  de 
muito  grande,   e   magnifica   coníirurçaõ  ,  que  excede   a 
todas  lemelhantes  fabricas  antigas  ,    e  modernas  :   O  no* 

vo  Rio  Tejo,  que  fez  abrir  para  comodidade    da  nave- 
gação :  O  novo  ,  e  dilatado  edifício  da  pólvora  :  O  novo 

Aifenal  :  Os  novos  Armazéns   de  Lisboa  ,   e    de  Extre- 

moz:  A  nova  cala  da  moeda:   A  eítupenda  maquina  pa- 
ra corte   das    madeiras   dos  pinhões  de  Leiria   ,  e   2s  no- 

vas fabricas  das  armas  ,  e  peças  de  artelhaiia  :   A   grande 

fabricadas  fedas,  teias  ,  teífús,   e  eilofos  de  ouro,   t   pra- 
ta ,   que  naõ  cedem    aos  de  fora   do  Reyno  :  As  fabricas 

de   excelientes   Vidros  ,    de    Marroquins  ,    de   Atanadt  s, 

que  também  naõ  cedem  às  de  outros  Paizes.   FmBellem, 
junto  a  Lisboa  ,  fez  cora  grande  cuílo  três    Calas   Reaes 
dr  Campo:  Er i crio  na  meioaa  Cidade  hum  fumptuofiffimo 

Paiacio  para  os  Sereniííimos  Duques  de  Bargança  ,  e  ree- 
dificou o  de  Villa  Viçofa  ,   e  o  fez  ornar  com  os  retra- 

tos de  todos  os  Senhores  daquella  Sereniílima  Cafa.    Tam- 
bém f3Õ  obras  fuás  os  Palácios  de  Mafra  ,  dos  Pègoens, 

e  das 
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c  áà%  Vendas  novas  ,•  c  os  augmentos  íumptuofiííiaios,  ,22, 
ejue  Tc  tem  dado  ,  e  eítaõ  dando  à  igreja  Patriarchal  ,  e  Qucub. 
ao  Palácio  Real  da  Ribeira  de  Lisboa.  Na  mcfma  Cidade 

ftz  alargar  muitas  ruas  ,  e  a  dilatou  ,  c  augmentou  mui- 
to notavelmente  com  mais  bairros,  ruas ,  e  nobres  caías. 

Reedificou  os  fumptuofos  edifícios  do  Senado  Supremo  da 

Julliça,  da  Alfandega,  do  tabaco,  e  do  dcfpacho  da  Ci- 
dade» 

Teado-fe  admirado  a  pompa  ,  e  mageflade  ,  com  qae 
[c  a»iílou  com  as  PeíToas  Reacs  Hefpanhollas   na  occaíiaó 
da*  tricas  dãi  Sereniílimas  Senhoras  Princezas  do  Braíll ,  e 

das  Allurias,  nac^fa  Realfobre  o  Rio  Caya,  de  que  falíamos  19.23. 

em  outra  pai  te  :  ainda  fe  admirou  mais  a  prompridaô  com  26-^e  Ja- 
c|ue,  cm  menos  detrez  mezes,poz  em  côfnpanha  na  raya 
de  Portngal  hum  poderofo,   e  luzido  Exercito  demais  de 
quarenta  mil  homens  ,  e  na  barra  de  Lisboa  huma  grande 

Armada,  qne  auxiliavão  vinte  e  ílnco  Nãos  Ingltzas  •>  e  não 
fe  chegou  a  rompimento  de  guerra  por  íe  comporem,  eía- 

tisfazerem  reciprocamente.  A5inííancia  do  Papa  Clemente 
XI.   mandoa   por  duas  vezes  huma  groífa  Eícjuadía  nasal 

em  auxilio  da  igreja,  e  dos  Venezianos ,  contra  os  Tur- 
cos,como  dizemos  emouttos  lugares.   Para  augmento  d05.e19.de 

comercio  ,  mandou  na  America  povoar  a  Ilha  de  Santa  Ca••'ulho, 
tharina,  e  fazer  no  Rio  Grande  da  ptata  huma  grande  For- 

taleza ,  e  outra  na  ilha  das  Cobras  junto  do  Rio  de  Janei- 
ro. Em  Africa  mandou  arrazar  outra  ,  que  tinhaõ  feito  na 

Cofta  de  Guiné,  e  em  que  fe  tinhaõ  cílabelecido,  os  Arma- 
dores Francezcs.   De  huma  vez  mandou  vir  do  Norte  duas 

mil  peças    de  artelharia  ,   que  ftz  difttibuir   por  algumas 

Praças  do  Rcyuo  ,  e  das  Conquiílas.    Para  a  índia  tem  man- 
dado groíías  Armadas,   bem  piovidas  de  dinheiro,  de  tol- 
dados,  dcCfiiciaes,  e  de  petrechos  de  guerra  para  aqutlle 

Eftado  j  íem  perdoar  a  deípeza  ,  ou  diligencia  ,  que  pefla  íer- 
?ir,  e  conduzir  para  a  confervação  ,  e  augmento  da  íuaMo- 

narchia,  utilidade, e gloria  da  Naçaõ  Portugu  za.  Sobre  tu* 
do  ,  he  amigo  jurado  da  Juftiça ,  da  piedade  ,  da  paz ,  do  fe- 
gredo  ,  da  honra,  da  generosidade,  da  verdade,  davirtude, 
da  Religião.  Em  quanto  durar  fobre  a  terra  a  memoria  dos 

homens, lerá  immorcal  ,  e  glorioío  o  nome ,  c  o  felice ,  e  ref- 

peita- 
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Dia22.peicavel  Reynado  delRcy   DOM  jUAM  V.   NOSSO  SE- 
^deu  NHOR. Oucub. ir. 

PAulo  Oroíio  ,  Portoguez  ,  natural  de  Braga  ,  Ef- 
ciitor  famofifíimo  :  PaíTou  de  Portugal  a  Africa, 

e  de  Africa  a  Jerufalem  ,  e  em  huma  ,  e  outra  perigri* 
nação  teve  a  íingular  ventura  de  beber  copiofas  luzes 

das  duas  mais  reíplandecentes  Tochas  da  igreja  ,  São 
Jeronymo  ,  c  Santo  Agoílinho  :  Os  quaes  fazem  delle 
gloriola  menção  :  O  primeiro  o  celebrou  com  grandes 
louvores  na  Epiítola  trinta  :  O  fegundo  eícrevendo  ao 

mefmo  Saõ  Jeronymo  ,  fez  hum  largo  Panegírico  de 
fuás  virtudes  ,  e  letra?,  chàmando-lhe  Grofio  Presbíte- 

ro Sanújfimo  -y  E  muitos  Authoies  o  contão  no  numero 
dos  Santos  Canonizados  :  Eícreveo  os  fere  Jívíos  ,  tão 

celebrados  ,  e  bem  recebidos  ,  cue  intitulou  :  Hormejia, 

Outros  lem  ,  Orchefta  Muncu  -}  M-is  outro  livro  Apolo- 
gético contra  Pelagio  :  Outio  da  Razão  da  Alma  :  Ou- 

tro fobre  os  Cantares  de  SJaiuão  ,  de  que  faz  menção 
Xiílo  Senenfe  :  Outro  fobre  a  Epfftcla  de  São  Paulo  aos 

Romanos  ,  que  Mirabelio  allega  :  Dous  de  Epiífolas  pa- 
ra Varoens  ioíignes  do  feu  tempo  ,  c  a  mayor  parte  pa- 
ra Santo  Agoílinho  :.  Em  longa  velhice,  paliando  jade 

cem  annos,  faleceu  fanriflimamente  nefte  diaj  ignoramos 
o  anno. 

iii. 

O  mcímo  diá  ,  anno  de  1522.  cm  huma  Qoarta 
feira  ,  pelas  duas  horas  antes  da  manhã  ,  efundo  a 

noite  íerena,  e  ciara,  e  o  Ceo  eírrellado  ,  íem  aparecer 

nuvem  algum;:,  nem  haver  íopro  deveoto  ,  íobreveyo 
hum  efpantoío  tremor  em  toda  a  Ilha  de  S&5  Miguel  , 

que  a  abalou  empezo,  e  durou  por  efpsço  de  hum  Cre- 
do, com  tal  comoílaõ  ,  que  parecia,  que  os  Elementos 

pelejavão  furiofamente  huns  com  outros  ,   e  a  todos   os 

mora- 
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moradores  d,i  ii ha  fe  reprefentoo,  que  ella  fe  fobmcrgia,Dl^2^» 

e  fepultava  no  Occeano.  Arrancou  das  Serras  ,  c  Montei-    Cr 
immenfas  quantidades  de  terra  ,   Iodo  ,   e  penedo*  ,  qae 

inundarão  por  muitas  partes  ,  enchendo ,   e  afogando  tu- 
do o  que  topavaõ,   com  irreparáveis  ruinas  $  Foi  fem  com- 

paração mayor  a  que  padeceo  Viila  Franca,  que  era  hu- 
ma  nobre ,  e  rica  povoação,  fituada  ao  pè  de  hama  aU 
ta  ferra  j   Defta  ,  fe  deípegou  improvifamente  humâ  mon- 

tanha inteira,   e  correndo,  com  a  mefma  velocidade  ,  que 

as  cheyas  no  tempo  das  graxndes  chuvas,  cahio  fobre  a 
Villa  ,    e  a  íobverteo  em  hum  momento  :    fem  efeapar 
dentro  ml  a,   cafa  ,  nem  Templo  ,  nem  edifício  algum, 

A  Igreja  Matriz  ,   e  todas  as  outras  ,  hum  Convento  de 
Religiofos  de  São  Francifco  ,  muitas  caías  com  reputação 
de  Palácios  ,  tudo  ficou   inteiramente  íepuítado.    Apare- 
ceo  pela  manhã  campo  razo  ,    o  que  anoitecera   íoberba 
povoação.    Pafmavaõ  com  razaõ   os  que  viaõ  huma  cal 

mudança  ,  em  tempo  tao  breve.    Naõ  era  aquclle  o  cam- 
po ,  onde  efteve  Villa  Franca,  fenaõ  ,  onde  eftava,  mas 

íepultada  ,   e  com  ella  todos    os  feus  moradores.   Aqui  fe 
vio  em  tíflito  aqaella  trifte,  e  temerofa  fentença  de  Job, 

falando  de  De  os,   Qut  tranftultt  montes  ,    &f  nefáerunt  h't 
quos  fubverút  infurore  fito  :    Arranca  Deos  os  montes ,  e  em 
prova  ,  ou  de J afogo  da  fua  jtifla  ira  ,  fepulta   debaixo  delles 
aos  homens  ,  quando  ejies  menos  o  imaginao.    Foraõ  muito 

poucas  as  peífoas   da  Villa  ,  que  eícapnraô  ,  e  algumas, 

depois  de  enterradas  :  Porque  cavando-fe  promptamente 
por  muitas  partes  ,  algumas  foraõ  achadas  em  vãos  fub- 

terraneos ,   que  as  ruinas  haviaõ  deixado  j  Em  humfpaf- 
fados  nove  dias  ]  fe  ouvirão  laftimofos  gemidos:  Cavou-fe 
naquelie  lugar  ,  e  acharaò-fe  tres  homens  amarellos  ,  e 
mirrados;  lutando  jà  com  a  morte  ,  os  quaes  refpiraraõ 

aquelle  tempo  com  o  ar  ,  que  lhe  participava  huma  pe- 
quena rotura  ,  e  refrigeravaõ  miferavelmente  a  fede  com  a 

humidade  do  barro  ,    efe  fuftentavaõ  de  algum  bifcoito 
que  iuceedeo  ficar  alli ;  Havendo  padecido  ( fobre  tantos) 
o  cruel  martírio  ,  que  o  outro  Tirano  inventou  ,  atando 

os  vivos  com  os  mortos  :  Porque  naquelles  dias  aturarão 
a  corrupção   de  hum  corpo  morto  de  hum  companheiro 

feia 
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Dia  22.fea.  Outros  ,  defenterrados,  ficarão  perpetuamente  mudos; 

de,  c  atónitos.  Era  laftimoíiíftmo  cfpcctaculo  ver  [  quando  fc 

'  hia  defcubrindo  a  terra  ]  os  diferentes  lugares  ,  e  modes, 
com  que  íc  achavaõ  mortos  os  feos  habitadores :  Huns  nas 
camas  ,  outros  nas  ruas :  Huns ,  vertidos , outros  nus :  Huna 

dcfpedaçados  ,  outros  inteiros  :  Huns  nadando  em  corru- 
pção ,  outros  ainda  palpitantes:  Os  filhos,  e  filhas  abra- 

çados com  os  pays  ,  e  mãys :  As  mulheres  com  os  mari- 
dos: Os  pequenos  com  os  grandes.  Aífirma-fe  que  pere- 

cerão nefta  eítupenda,  e  horrenda  calamidade  em  Villâ 
Franca  ,  c  em  outros  lugares  da  ilha,  mais  de  finco  mil 

peífoas. 

IV. 

NOmefmo  dia,  anno  de  1 6j 3.  fe  deu  principio  em 
Lisboa  ás  Cortes  dos  três  Éítados  do  Reyno  ,  que 

fcíRey  Dom  João  IV.  mandou  convocar  ,  com  o  jura- 
mento do  Príncipe,  herdeiro  de  Portugal  ,  o  Senhor  In- 

fante Dom  ArTonfo  ,  tendo  de  idade  dez  annes  •,  dous 
mezes,  e  hum  dia. 

> 

v. 
NOmefmo  dia,  anno  de  16  j  8.  teve  principio  o  fa- 

mofo  aífedio  da  Praça  de  Elvas,  e  juntamente  a  fua 
glonofadefença.  Haviaô  os  Portugaezes  citiado  Badajoz, 
Praça  de  armai  do  inimigo ,  e  Cidade  Capital  da  Eftremadu- 
ra  j  Nãorcípondeo  ofucceíío  ao  valor,  com  que  fc  princi- 

piou, e  profeguio  a  em  preza,  porque  as  calmas, que  alli  coílu- 
mao  íer  ardentiííimas,pelejaraõ  a  favor  dos  citiados,  com  ef« 
trago  lamentável.  Retirou-fe  o  Exercito  para  Elvas}taõ  dimi- 

nuído ,  e  quebrado  ,  que  deu  novas  efperanças  aos  Cafte- 
lhanos  de  confeguirem  pela  conquiíla  daquelia  Praça  a  de 
todo  o  Reyno.  Naõ  lhe  cabia  no  fofriraento  ver ,  que  os 
Portuguezés  ,  naõ  contentes  com  a  poiTc  das  fuás ,  invadiaõ 
as  alheas.  Eíta  voz  fc  esforçou  tanto  na  Corte  de  Madrid, 

que 
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qne  Dom.  Luiz  de  Aro,  primeiro  Minifho,que  então  eia  Dia  23. 

da  Monarquia, íe  relolvco  a  defempenhar  o  credito  ̂ 'J^ggjLu 
ção  ,   e  a  repu:3çaõ    do  feu  Principc  ,  ç  acabar  com  eíh 

guerra  por  huma  vez  ,  em  occaíiaõ  taõ  opportuna.    De- 
clarou ,   que  pelíoalmente  queria  mandar    o  Exercito  ,  o 

qual  já  íe  começava  a  prevenir  ,  em  íbecorro  de  Badajoz: 

E  como  elle  era  o  a-bitro  d  >s  preraios  ,  e  dos  caftigos ,   e 
o  primeiro  movei    de  todas  as  dirt cçorns    politicas  ,  foi 
incrível  a  comoílaõ  ,   que  chufou  em  todos  os  Reynos  de 
Hefpanha   eíla  novidade.    Todos    os   Cabos   antigos  ,   e 
foldadoi  velhos  ,  e  grande  numero  de  Grandes  ,  e  Títu- 

los ,   íe  offereceraõ  ao  valido  à  competência  ,   e  promp- 
tamente  fe  formou   hum  Exercito  de  finco  mil  cavallos, 

e  quatorze  mil  infantes  eícolhidos  ,  e  arteihavia  ,   muni- 
çoens,   e  bagagens,  â  proporção  defte  grande  corpo.  Er3 
Capitão  General  do  Exercito,  Dom  Luiz  Mendes  de  Aro, 

Marquez  dei  Carpio  ,  Conde  Duque  de  Clivares ,  Cavalhe- 
riíío  mayordelRey,  e  ftu  Chanceller  mór  de  índias:   Go- 

vernador das  armas,  Dom  FranciícoTuravila ,   Duque  de 
San  German  :   Meíbe  de  Campo  General  ,  Dom  Rodrigo 

Moxica  :  General  daCavallaria  ,  o  Duque  deOífuna  :  Ge- 
neral da  artelharia  ,  Dom  Gifpar  de  laCueva:   Os  Cabos 

inferiores  eraô  da  roayor  nobreza  ,  e  íeiencia  militar  da 

Monarquia.   Com  eíle  poder  (  que  cada  vez  fe  hia  engro- 
çundo  mais  com  novas  levas  )  entrou  o  Exercito  em  Por- 

tugal ,  c  neíte  dia  fe  poz  fobre    a  Praça  de  Elvas  ,   dan- 
.do  principio  ao  famoíò  cicio,  que  dea  occaíiaõ   de  huma 

nova  immortal  gloria  ao  valor  Portnguez.  AchavaTe  a  Pra-  ' 
íçacom  hum  preíidio  numeroío  ,  mas  efTa  meíma  multidão 

era  o  íeu  perigo  mayor  '.Porque  creíceraò  as  doenças  de 
maneira  ,   que  havia  dia  ,  em  que    morriao    a   trezentas 
pelicas  $   E  chegou    a  mortandade   a  tal  exceífo  ,  que  já 
naõ  havia  em  todo  o  âmbito  da  Praça   lugar  livre  ,  onde 

ie  pudefíem  enterrar  os  mortos  ,  e  já  a  vifta  deftes  ,  ha- 
via facilitado  tanto    o  horror  dos  vivos  ,  que   muitos  fe 

íenravaõ  íobre  os  rneímos  cadáveres   a  comer  ,  ou  jugar. 

•Sobre  o  açoute  do  contagio,   padecerão  também  os  ciria- 
dos  o  da  fome,  e  da  guerra  ;   Deita  ,    porque   naõ  ceíía- 

vaõ    t>s  combates  ,  e  baterias  ;  Daquella  ,  porque  vieraõ 
Dd  adi- 
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Dia  22. a  dirainuir-fe  tanto  os  mantimentos,  que  muitoi  perecião 
_      ,    por  falta   delles  ,    c   particularmente    os  enfermos,  che- 
Outub.  i  ti  •    i.    i       ,-  .,  . 

gando  a  valer  numa  galinha  lerc  mil  reis  ,  e  numa  cai- 
xa de  doce  íeis  mil  ;  E  nos  últimos  dias  do  citio  ,  jà  por 

nenhum  preço  fe   achavaõ.    Era  porém  a  conftancia  ,  e 
refoluçaõ   dos  citiados  ,  fuperior    a  toda  a  extremidade  , 
e  mayor  ,  que  todo  o  perigo.   Permanecerão  invencíveis, 
c  muitas  vezes   vencedores    nas  frequentes  furtidas  ,  com 

que  a  toda  a  hora  inquictavaô  aos  inimigos  dos  íeus  mef- 
mos  quartéis.  Era  Governador  da  Praça  Dom  Sancho  Ma- 

,  noel,   aífiftido  de  muitos  Cabos  ,  e  Cavalleiros  illuftriiTi- 

mos  em  fangue  ,  e  valor,  de  que  deraô  clariflímas    pro- 
14.de ja-vas  noefpaço  de  quaíi  tre«  mezes  ,  que  durou  o  citio,  cu- 
nciro.      j0  £m  a  t0(ja  a  |uz  g|orj0f0  para  0  nonvc  Portoguez,  per- tence a  outro  dia. 

vi. 
Oaõ  Rodrigues  de  Sá  ( nome  feliz  neíla  família  )  Con- 

de de  Penaguião  ,•  Em  quem  íe  ajuntarão  &s  prendas , 
e  atributos,  que  conftituem  hum  Varaõ  infignemen« 

te  Grande  :  Nos  primeiros  annos  adquitio  largas  noticias 

das  lingoas  mais  celebres  da  Europa  }  Aííim  das  letras  hu- 
manas ,  em  que  foi  verfadiííímo  :  Amante  das  íeiencias, 

e  das  virtudes,  amou  por  confequencia  os  Sábios  ,  e  vir- 
tuofos  ,  e  foi  hum  perpetuo  Protector  de  todos  os  bene. 
méritos,  e  com  todos  fe  moftrou  fempre  ,  por  extremo 
liberal  ,  e  generófo.  De  vinte  e  hum  annos  acclamou  a 
ElRey  Dom  Joaó  IV.  fendo  hum  dos  quarenta  ,  que  íe 

arrojarão  àquella  empreza  fatal  ,  que  teve  tanto  de  feli- 
ce,  como  de  temerária.  Por  íua  conta  correo  a  morte  de 

Miguel  de  Vaíconcellos,  principal  inftrumento  das  tira* 
nias  ,  e  extorçoens  ,  que  padecia  o  Revoo  ,  e  com  que 
caminhava  precipitado  à  ultima  ruina ;  Sendo  a  execução 
daquella  morte  a  circunftancia  ,  de  que  mais  dependia  o 
bom  fncceíío  da  empreza  ,  e  em  que  fe  coníiderava  a 
mayor  dificuldade.  Entrou  logo  a  exercitar  o  officio  de 
Camereiro  mor,  e  o  foi  dos  Rey$  Dom  Joaõ  IV.   e  Dom 

AfFon- 
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AfTonfo  VI.  com  fingular  agrado,  c  aceitação  de arabos;Dia  22. 

Do  primeiro,  logrou  a   graça   com    tanta  fíngularidade        eb 
que  a  voz  univeríàl  lhe  dava  o  nome  de  valido,   por  mais, 

que  aqueile  grande  Rey  fe  izenton  de  os  ter.   De  vinte  e 
três  annos  foi  do  Confelho  de  Guerra  ,  e  pouco  depois, 
do  EÍUdo,  e  no  fco  voto  r  alheyo  fempre  de  lifonjas  ,  e 
rcípeitos  ,   iò  attendia  ao  bem  commum   com   admirável 
inteireza.    Foi  Embaxador  extraordinário  a  Inglaterra  ,   a 
negocio  ,  cjue  então  fe  julgou  o  mais  importante  ,   e  fez 
a  jornada  com  tanta  pompa  ,  grandeza  ,    e   luzimento  , 
que  deixou  excedidas  as  tfperanças,  irapoíTiveis  as  imita- 
çcens  ,  e  coníervou  o  mefmo  efplendor  naquella   Corte 
largo  tempo.    Os  empregos    políticos  não  lhe  impedirão 

01  militares  :   Sete  vezes  paliou  ao  Atemtejo  ,   e  por  ve- 
Zcs  fe  embarcou  nas  Armadas,  e  em  todas  as  occaíloens, 

em  que  fe  achou  ,    procedeo  com  fingular  brio ,  e  com 

eíTremado  valor.    Na  expugnaçâo  do   Forte   de  São   Ga- 
briel,  e  no  citio  de  Badojoz  ,  tomando  lugar  entre  os  pri- 

meiros,   íervio  a  todos  de  alento,   e  deeftimulo  ,  e  obrou 

por  íeu  braço  taes  proezas  ,   que  tiverão  bem  ,   que  imi- 
tar os  Portugoezes,  que  temer  os  Caftelhanos.  Retirando- 

fe  o  noíío  Exercito  daquelle  citio   (  onde  os  Portuguezes 
obrarão  com  mais  valor  ,  que  fortuna  )  adoeceo  o  Con- 

de gravemente  ,  e  no  Convento  de  São  Francifco  ,  jun- 
to ás  muralhas  de  Elvas  ,  eftar.do  já  o  inimigo  íobre  a 

mcfma  Cidade,  e  fenhor  do  mefmo  Convento,  acabou  a 
vida  neíle  dia  ,   anno   de  1658.    Ao  outro  dia  reftituiraõ 

os  Caftelhanos  feu  corpo  ,   com   a  pompa   funeral ,  com 
que  fe  acompanhaõ  nos  Exércitos  os  Cabos  mayores :  Foi 
recebido    na  Cidade  de  Elvas  ,  com  lagrimas  univerfaes 
dos  amanres  da  Pátria,  a  qual  perdia  nelle  hum  valerofo 
General  ,  hum  excellente  Miniftro ,  hum  galhardo  Cor- 
tezão:  Poucos  mezes  depois  foi  tresladado,  para  a  Capei- 
la  mer  do  Convento  de  Saô  Frânciíco  da  Cidade  do  Por- 

to ,  nobre  ,  e  antigo  depofito  dos  Senhores  da  fua  Caía. 

Dd  ii  VII. 
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NEÍle  dia,  fcpno  de  1715".  fe  fez  no  Real  Mcfhiro 
de  Lorvaô  da  Ordem  de  Saõ  Bernardo,  duas  legoas 

diítante  da  Cidade  de  Coimbra  ,  a  Trasladação  dos  cor- 
pos das  Sancas  Rainhas  Dona  Thereza  ,  e  Dona  Sancha, 

filhai  delRcy  Dom  Sancho  I.  de  Pt  rtugal ,  e  da  Rainha 
JDona  Dulce  ,  com  aíTiílcncia  do  Bifpo  Conde  de  Coim- 

bra ,  Dom  António  de  Vafconccllos  ,  do  Dom  Abbade 

Gera!  de  Alcobaça  ,  com  mais  fete  Abbadei  da  fua  Or- 
dem ,  e  do  Abbadc  de  Saõ  Bento  de  Coimbn.  Havendo 

falecido  as  gloriofas  Santas  ha  mais  de  quinhentos  annos, 
forão  achados  feus  corpos  de  todo  organizados  ,  e  na 

mayor  parte  fem  diminuição  ,  e  aífim  for.íõ  pnítos  em 

dous  preciofos  cofres  ,  e  colocados  pelos  referidos  Abba- 
des ,  vertidos  pontificalmente  ,  na  Captlla  mót  da  igre- 

ja do  mefmo  Moftciro.  Feftejou-fe  eira  celebridade  três 
dias  com  grande  magaificencia  dos  Religioíos,  e  Religio- 

MaVço.  ̂as  ̂ c  Sio  Bernardo  ,  do  Bifpo  C  >ndc  ,  Diocezano ,  e  con- 
xy.de Ju-C0rfo  da  Nobreza,  e  da  Uoiveríidade  de  Coin  bra.  Def- 

tas Santas  Rainhas  já  diííemos  em  outros  dias. 

VIII. 

'^T  O  anno  de  1730.  neíte  dia  ,  em  Domingo,  em 
*^  que  fazia  quarenta  annos  de  idade  EIRiy  Dom  Joaõ 
V.  NoíTo  Senhor,  fagrou  o  Senhor  Patriarcha  o  novo  , 

e  magnifico  Templo,  que  a  mefma  Mageíbde  fez  edifi- 
cir  para  os  Religiofoa  Arrabidos  de  S.;õ  Fanciíco,  junto 
á  Vilia  de  Mafra  ,  dedicado  à  Virgem  Noíía  Senhora  , 

16*  17.  e  ao  gloriofo  Santo  António  ,  natura!  ,  e  protector  deíle 

N<íó.  Revoo  ,  como  dizemos  em  outros  lugares  ;  a  qual  fun- 
ção fe  fez  com  grande  pompa  ,  e  magnificência  ,  e  com 

a  Real  aíTiílenda  de  Suas  Mageflades  ,  e  Altez-as  ;  a  que 
também  concorrerão  os  Senhores  Cardeaes  ,  muitos  Gran- 

des ,  c  Prelados,  e  o  Collegio  do*  illuftriífimos  Çoncgos 
da  Igreja  Patriarchal.  Pelas  fete  horas  da  manhã  deu  o 

Senhor  Patriarcha  principio  â  fagraçaõ  ,  e  fe  continua* raõ 

▼em 
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rão   os  ritos  com   tanta  foi  em  n  idade  ,  que  acabarão    pclas^a22- 

finco  horas  da  tarde,  deixando  dauíurado  no  Altar  da  Ca-       e, 

pella  mor  em  huma  caixa  de  prata  fobre  dourada  as  reli- 
quias   dos  doze  Apoftolos,   e  de  Saó  Pauío  ,  Saõ  Lucas, 
Saõ  Marcos  ,  c  Saõ  Bernabè.    Logo  immedi.uamente  fe 
cançou  a  hora  da  Terçi  ,   celebrou  o  mcímo  Patriarcha  a 

Miíía  P0ntific.1I  ,    que  pela  riqueza   de  paramentos  ,  ar- 
monia  de  muficos ,  c  mnlndaõ  deMioiftfos,  fe  fez  inex» 

plicavel   a  íoa    folemnidade.     D, pois  íe  cantarão  as  horas 
de  Sexta  ,  e  Noa  ;  e  no  fim  íe  ouvirão  os  cftrondos  dt  féis 

grandes  Órgãos,    das  defcsTgas  de  quatro  Regimentes  de 
milícias,   e  dos  repiques  de  cento  e  dezafeis  finos  ,   (aièrn 

dos  de  dous  P>.elogios  ,  Poí  tugurz  ,   e  Italiano  )   que,  tem 
duas  torres,   e  em  cada  huma  hum  corrilham,  ou  orgaõ 

de  finos  ,   compoíro  cada  hum  de  quarenta    e  nove.   Oa 
da  primeira  grandeza  tem  de  pezo  oiio  centas  arrobas,  e 
vem  vindo  em  demínuiçaõ  ,   para  fe  acomodarem   com  as 
vozes  da  Solía  ;   Pelo  engenho  das  rodas  ,  tocaõ  por  mãos 

de  hum  homem  perito,  os  fons  de  vários  Hymnos ,  e  Minue- 
tes.  Obra  rara  ,  admirável ,  e  peifeitamente  executada.  Nsõ 

cabe  na  noíTa  limitação,  e  brevidade,  a  narr2ç>õ  das  gran- 
dezas, c  íumptuofidades  daquelie   Real    Convento.    Pelas 

fere  horas  ,  e  meya  da  noite  foi  gentar  a  Communidade, 

que  (t  compunha  de  trezentos  ,  e  vinte  Frades  ,•   e  com 
admiração,  e  confufaõ  delles;  depondo  ElR'y  o  chapeo, 
e  efpadim  ,  fetvio  com  grande  piedade  qs  pratos  à  meza, 
acompanhado  do  Príncipe  N.  Senhor,  e  do  Senhor  Infante 

D.  António.   Podo  o  terceiro  prato,  ordenou  ElRey,  que 
para  mayor  expedição,  o  acompanhaílem  também  os  feus 

Camerifta*  ,   e  aííim  íe  fervio  a  meza  atè  íe  por,  e  tirar  o 
ultimo  prato,  queforaõ  na  quantidade  com  grandeza  Real. 
Acabado  o  gentar  ,   voltarão  as  Pt  doas  Reaes,  com  a  Com- 
mumidade  dos  Rehgioíos    para  o  Coro  a  ouvir  o  Sermaõ  , 
depois  do  qual    íe  cantarão  Vefporas  ,  e  Completas  j   e 

pouco  depois,  por  fer  jà  meya  noite,  fe  oouraô  Mati- 
nas, que  acabarão  pelas  três  horas  da  manhã  ,  e  depois 

delias  fe  recolheo  EIRey    ao  Palácio  da  fua  acomodação, 

donde  tinha  fahido  no  dia  aitecedente  pela  finco  horas 

da  manhã  ,  fem  admitir  em  taõ  largo  tempo  algum  dei- canço 
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Outub  com  a  mc*ma  P°mpa  ,  c  magnificência.  Os  Biípos  de 

'Leiria,  Portalegre,  Patára,  cNankirr  fagraraô  os  Alta- 
res de  dez  Capellas  da  meíma  Igreja.  Oito  Pregadores  de 

melhor  nome,  filhos  das  oito  Províncias  de  São  Fran- 

cifeo  dcftc  Rcyno,  pregarão  os  oito  Scrmoens,  que  hou- 
ve no  Oicavario  ,  e  a  tudo  aííiftiraõ  EIRey  ,  o  Príncipe, 

os  Senhores  Infantes  ,  e  Cardeaes  ,  e  a  melhor  patte  da 
Corte. 

IX. 

DOM  Fernando ,  único  do  nome ,  IX,  Rey  de  Portugal, 
e  V.  dos  Algarves ,  filho  delRey  Dom  Pedro  1.  t  da 

Infanta  Dona  Conftança  ;  entrou  a  reynar  na  florente  idade 
de  vinte  ,  e  dous  annos.  Pudera  fer  fciice  por  txtrcn  o  ,  íe 
confervara  a  paz,  e  abundância  ,  em  que  achou  o  Reyno 

por  morte  delRey  fen  Pay  -y  Mas  a  refpeito  deite  ,  fevio  no 
filho  hum  defeoncerto  fatal  da  natureza.  Porque  o  Pay  era 
o  mefmo  rigor,  e  a  mefma  aclividadc;  O  filio  a  meíma 
ternura  ,  e  a  mefma  frouxidão  :  O  Pay  todo  reípecíivo ,  e> 
confiante  ,  o  filho  outro  ta  nro  fácil ,  eleve:  Efte  naõ  pare- 

cia filho  de  tal  Pay ,  nem  aquelle  ,  Pay  de  tal  filho.  Cobria 

porém  a  inércia  interior  do  animo  coin  huma  galharda  re- 
prefentaçaõ  exterior,  porque  era  de  taõ  gentil  prezença, 

de  taõ  elegante  cftatura,  de  taõ  viílcfo  ,e  mageftofoíem- 
blantc,  que  quem  ovilTe,  fem  o  conhecer,  julgaria,  que 
era  Rey.  Pouco  depois  de  empunhar  o  Cetro,  fuecedeo  a 
morte  delRey  Dom  Pedro  de  Cartel  la,  a  quem  chamarão, 

cruel  j  c  logo  fe  feguio  entrar  na  poííe  daqu-lle  Reyno  o 
matador  Dom  Henrique  ,  mey  o  irmão  do  morto,  mas  com 
grandes  comradiçoens  de  muita  parte  da  nobreza  Helpa- 
nhola,  c de  muitos  póvoa,  ou  mal  fofridos  na  intfoducçaõ 

de  hum  baftardo  ,  e  fratricida  de  feu  Rey  ,  e  íenhor  natu- 
ral :  ou  (  o  que  he  mais  Ccr:o  )  defejozos  de  que  fe  revolvei- 

fem  ai  aguas,  para  nellas  envoltas  adiantarem  as  fuás  per- 
tençoeos,  e  intereííes.  A  hum  ,  ou  outro  fim  introduzirão 

novas, cmal  fundadas idèas  no  animo  delRey  de  Portugal, 
para  onde  fe  paliarão  muitos  grandes ,  c  nobre»  ,  com  os 

quaei 
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quacs  ElRey  foi  repartindo  terras ,  c  eftados  com  maò  taõD*á  21* 

larga,  que  ao  meimo  tempo,  que  afpirava  a  conquiftar  o      e, 
Reyno  alhcyo,  fe  hia  defpojando  precipitadamente  do  pio- 
prio.  Nenhum  Príncipe  da  Chriftandade  igualava  enta5 

em  riquezas  a  ElRey  Dom  Fernando,   pelos  grandes  the- 
íouros ,  que  lhe  haviaõ  deixado  feus  predeceílorcs  ;   Mas  a 

profuzaõ  excefíiva  do  meímo  Rey  os  disbaratou  cm  pou- 
cos annos,  eoreduzio  a  extremas  neceífidades  ;  para  re- 

médio das  quaes  uzou  do  meyo  de  levantar  a  moeda  ,  ti- 
rando-a  do  feu  valor  intrinleco,  que  foi  outro  damno  ma» 

yor  ,  do  que  aquelle  ,  que  íe  intentava  reparar  ,•  e  nem 
por  iíío  deixava  de  dar  íem  reparo  ,  e  (6  ât  huma  vez  deu 
a  Joaõ  Arfonfo  ,  Cavalieiro  Caílelhano  ,  trinta  mil  marcos 

de  prata  lavrada  ,  trinta  cavaíios,  trinta  mulas, trinta  aine- 
Bts,  e  muitas  tapeçarias  riquiífimas ,  depois  de  lhe  haver  dado 

a  Villa  de  Torres  Vedras.   Perfuadido  dos  transfuges  Caf- 
teíhanos ,  e  também  de  muitos  Portuguezes  ,  rompeo  a 
guerra  com  Caftella,  taõ  falto  de  meyos ,  e  de  conítlhos, 

que  nem  tirou  defta  reíoluçan,  nem  fe  podia  efperar  algum 
bom  fucceílo.  Entrou  por  Galiza,  e  tomou  algumas  terras 

de  pouco  porte,  mas  como  nao  eraõ  defenfaveis,  facilmen'- 
te  fe  reduzirão  outra  vez  ao  antigo  dominio.    ElRey  de 

Caftella,  em  vingança  das  hoftilidades  ,  e  damnos,que  os. 
feus  padeciaõ,  entrou  por  Portugal  fazendo  outros  iguaes, 

e  nifto  andarão  muitos  annos  os  dous  PiiDcipes  ,    profe- 
guindo  huma  guerra  fem  gloria  >  fem  utilidade  ,  fem  pro- 
greílcs  deconfideraçaõ  ;bem  que  os  de  Henrique  forão  mui- 

to mayores  ,   porque  chegou  a  penetrar  tanto  pelo  inte- 
rior do  Reyno,  que  paliou  com  maõ  armada  pelos  cam- 
pos de  Santarém,  onde  Fernando  aííiftia ,  fem  que  eíte  íe 

reíohtííc   a  )he  fazer    a   menor  oppoíiçaõ.    Entaõ    foi  , 
quando  hum  nobre  Cavaileiro,   por  nome  Joaõ  Sanches, 
diííe  ,  que  havia  fido  grande  diferedito   <Jos   Portuguezes 

aquclla  refoluçaõ  dos  Caftelhanos.   Soube-o  ElRey  D.  Fer- 
nando,  e  por  encobrir  a  fua  nódoa  com  a  fealdade  alheya, 

difle :    Ghte  naõ  je  devia  fazer  ca/o  dos  ditos  de  Joaõ  Sanches , 
porque  era  hum  l  dlaõ,  filho  de  hum  azamel  de/Rey/eu  Pay. 
Mas  o  chamado  Viílaõ  era  taõ  deftemidoj  e  refoluto,qae 
difle  publicamente  a  EiRcy  eftas  palavras.  Senhor,  dizeis, 

que 
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"e  naõ  fty\  mas  fty  de  certo ,  que  fe  vos  fenhor  ,  t/ver  e/s  mu/t os 

u  u  '  azame/s  como  eu ,  naõ  pajfara  EIRey  Dom  Henrique  tao  jol- 
gadamente  pela  voffa porta.  Diffe  ,  e  EIRey  naõ  refpondeo 
palavra,  atalhado  pela  força  da  razão,  c  da  verdade,  por 
íer  ootorio  o  valor  de  Joaõ  Sanches ,  e  naõ  fe  poder  negar, 

que  andarão  demafidamente  reportados  (  por  naõ  dizer 
tímidos  )  os  Portuguezes  naquella  occafiaõ.  O  Caftelhano 

entrou  em  Lisboa  pela  porta  de  Santo  Antaõ,-  e  íe  alojou 
naquella  parte ,  a  que  hoje  chamamos  Bairro  alto ;  ficando 
a  pcííba  delRey  no  Convento  de  Saõ  Franciíco  ,  onde 
muitos  Religiofos  do  meímo  Convento  ,  íugeridos  pelos 
moradores  da  Cidade,  o  intentarão  entregar  nas  mãos  dos 

mefmoS;  mas  rompendo-íe  o  fegredo  ,  os  mandou  ElRcy 
ligar  de  pes,  e  mãos,  e  meter  em  humas  barcas  fem  go- 

verno, e  entregar  no  mar  alto  ao  arbítrio  das  ondas.  El- 
ias, porém,  foraõ  taõ  cortezes  ,  que  os  levarão  a  terra, 

onde  foraõ  foccorridos  ,  e  poftos  cm  íalvo.  Combatiaõ 

os  Caftelhanos  a  Cidade  ,  mas  os  Poituguezes  acolhi- 
dos aos  muros  delia  ,  que  corriaõ  entaõ  desde  o  Caflel- 

lo  ate  a  praya,  incluindo  em  ii  a  freguezia  da  Sè  ,  c  boa 
parte  do  Bairro  chamado  de  Alfama*  ,  fe  defendiaô  com 

cftremado  valor  ,  poík>  que  aquella  naõ  efperada  inva- 
zaõ  ,  os  achara  deftituidos  das  prevençoens  neceiTarias 
para  a  defenfa.  Sahiraõ  por  vezes  fora  dos  arrayaií  alguns 

corpos  de  combatentes  a  medir  as  armas  ,  fendo  a  faroo* 
fa  raa  nova  o  theatro  deites  dezaíios  ,  à  vifta  delRey  de 

Ciftella  ,  que  os  eftava  vendo  desde  o  Convento  de  Saò 
Francifco ,  e  pela  mayor  parte  via  fuás  magoas  ,  porque 
os  Portuguezes  qoaíi  fempre  levavaõ  a  melhor.  Atè  que 
defenganados  de  poderem  ganhar  a  Cidade,  fe  vingarão 

barbaramente  nos  edifícios  ,  e  lhe  puzeraõ  fogo,  que  le- 
vou a  fobredita  rua  ,  e  as  duas  Freguezias  de  Saõ  Jo/iaõ , 

e  da  Magdalena,  e  a  Judiaria,  onde  hoje  vemos  a  Igre- 

ja velha  da  Conceição.  Jâ  a  efte  tempo  lidava  hum  Le- 
gado do  Pontífice  em  reconciliar  aos  dous  Reys,  e  o  noC 

fo  fe  accomodou  de  boamente  ás  condiçoens  da  paz ,  dve 

dc    °fae  jà  falíamos  em  outra  parte,  que  cm  fim  era  fácil  em 

Março,    clquecer  as  injurias  ,  que  lhe  faziaõ ,   como  fe  naõ  oífen- deífem 
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deíTcm  a  Mageftade.    Pouco  depois  rcmpeo  a  guerra  pn-Dia22. 

mcira  ,  e  iegunda  vez,   faltando  aos  ajuíles  precedentes; Outub 

e  porto  que  algumas  íc  aviftaraõ  os  Exércitos  inimigos  , 
nenhum  delhs  fe  rezolveo  a  apreztntar  batalha   ao  outro, 

com  pouca  reputação  de  ambos ,  e  menos  da  noila  par- 

te,  vifto  que  nos  éramos  os  motores  da  guerra,  e  incen- 
tava-mos  a  concjuiíta.  Tal  era  a  frouxidão  de  Fernando, 

c  ao  contrario    com  tanto  empenho  feguia   aquella  pre-» 

tenção  ,  cjuc  chegou  a  ligar-fc  em  oíFenfa  de   Henrique 
com  o  Rty  Mouro  de  Granada ,  fazendo  pazes  com  eiJc 

por  fincoenta  annos  ,-  couía  nunca  vifta  em  algum  Rey 
de  Portugal  ;  e  pedio  foccorro    aos  Inglezes  ,  e  admido 
hum  Exercito  dos  mefmos  em  Portugal  ,  onde  elles  fize- 

raô  mayores  extorçoens  ,  do  que  haviaõ  feito  os  Cafte- 
ihanos.    Aífim  viemos  a  experimentar  contra  nos  junta- 

mente as  armas  inimigas,  e  auxiliares.  Gemiaõ  os  povos, 

e  tudo  era  eíbago  ,  c  ruina  j  e  EIRey  iem  faber  ,   ou  po- 
der tomar  rczoiuçaõ  ,    que  boa  foííe.    Parou  todo   em  fe 

ajudar  com  o  Caílelhano  ,    e  em  deípedir  ao  Inglez  j  e 
efre  fe  retirou  queixofo  ,  aquelie   íe  ajuftoa   refentido  ,  e 
Portugal  ficou  chorando  por  muitos  annos  as  mizerias ,  a 
que  o  reduzirão  as  armas ,  e  hoílilidades  de  huma,  e  outra 

Eaçaò.    Aqui  te  vio  com  manifefta  ,   e  provada  experiên- 
cia ,   que  hum  fraco  Rey  faz   fraca  a  forte  gente  :  por- 
que fendo  os  Portugczes  ate  entaõ  tamoios  em  valor,  nef* 

te  Reynado    fe  moilraraõ    geralmente  taõ    frouxos  ,  que 

perderão  em  grande  parte  a  reputação,  em  que  erâo  ti- 
dos.  Começou,    todavia,  nr.qnelle  mefmo  tempo  a  ter  ii- 

luílre  nome  o  Grande  Dom  Nuno  Alvares  Pereira  ,  ainda 

que  de  peucos  annos.    Adrnirou-fe  também  peio  nuírro 
tempo  a  portentoía  acçaõ  de  Nono  Gonçalves  de  Faria  ; 

e   tjmb  m  enraõ  íe  vio  outra  rara  prova  de  valor  em  hu- 
n  a  mulher  afrontando  a  debilidade  ,   que  tanto  domina- ir.HeFe. 

va  nos  homens  ,  como  deixamos  dito  em  outros  lugar  es.  verejg* 
No  rneimp   tempo  hum  nobre   Cavalltiro  de  Santarém  ,  Outubro. 
chamado    Gil  Paes,  tinha  o  Caftello  de  Torres  Novas. 

Os  Caftclhanos  ihe  cativarão   hum  filho  ,  e  pondo-lho  á 

pitta    lhe  diíTeraô  ,    que  cntregaíTe  o  Caftello  ,    com  co- 
minarão ,  que  no  cafo  da  negativa  lho  enforçarião  lo- 

Ee  go. 
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O  tub  â  omenagem  ,  que  devia  ao  feu  Príncipe  ,  áo  que  a  vida 

"  daquelle  a  quem  dera  o  fer  $  e  fuftentou  o  Caílello  por 
ElRey  Dom  Fernando.  Com  os  defalento*  militares  íeba- 
ralhavão  os  defeoncertos  poiiricos  deíRey,  que  tiversõ 

a  primeira  origem  nas  ma!  feguidas  direcçoens  do  feu  ca* 
zamento.  Foi  fatal  para  eílc  Príncipe  o  nome  de  Leo» 
nor.  Com  três  Senhoras  deíle  nome  intentou  ca7ar-íe,e 
veyo  a  eícolher  finalmente  a  que  menos  lhe  convinha. 
O  ardor  com  que  pertendia  a  conquifta  de  Cafteila  ihc 
facilitou  os  ajudes  com  EIRey  Dom  Pedro  de  Aragão, 

uaiodo-fe  ambos  para  aquella  guerra  com  as  condiçoens 
principaes  ,  entre  outras  ,  de  que  repartiriaõ  entre  íi  as 

terras  conquiíladas  ,  e  que  o  de  Portugal  cazaria  com  Do- 
na Leonor  ,  filha  do  de  Aragão.  Não  dilatou  Fernando 

os  meyos  neceííarios  para  a  condução  da  nova  tipóia  ,  e 
íogo  defpedio  Embaxadores  ,  e  hum  bom  troço  de  Galês, 
entie  asquaes,  a  Real,  er3  por  grandeza,  eriqueza  hum 
monte  de  ouro.  Naõ  fó  os  principaes  Cavalleiros  ,  mas 
os  criados ,  e  a  chufma  ,  appareceraó  com  luíidas  galas  de 
relias ,  e  cores  difíerentes.  O  condu&or  ,  que  era  Dom 
Joaô  ArTonfo  Tello  ,  Conde  de  Barcelloi  ,  levava  entre 

muitas  joyas  riquiííimas  huma  coroa  de  preço  intflimavelj 

levava  mais  para  lá  fe  converterem  em  moeda  %  e  fe  fatis- 
fazerem  os  gaftos  da  comíuçaõ  ,  naõ  menos  de  dezoito 
quint  es  de  ouro.  Tanto  inundava  por  aquelles  tempos 

neíle  Reyno  aquelle  metal  ,  quando  naõ  havia  conquif- 
ras.  Difpoílas  aííim ,  e  executadas  as  prevençoens  do  ca- 
zamento  dclRey  ,  foi  nelle  tal  a  variedade  ,  que  desfa^ 
zendo,  e  defeompondo  quanto  havia  feno,  e  difpofto , 

efqaeccndo-fe  totalmente  deAragaõ,  fe  ajuftou  com  l  1- 
Rry  de  Caflella  ,  e  celebrou  novos  dcípolorios  coro  fe- 
gunda  Leonor,  filha  do  meímo  Rey  ,  com  a  condição 
de  efte  dirn»tir  para  a  Coroa  Portugueza  (além  do  dote  em 
dinheiro  ]  as  Praças  de  Cidade  Rodrigo  ,  Valença  de 
Alcântara  ,  Monte  Rcy  ,  e  outras.  Quando  já  parecia 

inalceralvcj  efta  nova  aliança,  eis  que  rendido  àfermolu- 
radeDoaa  Leonor  Telles  de  Menezes,  VaíTalla  fua,  fe 

cazoo  improvifaracote  com  cila,  tirando-a   a  feu  -marido 

Joaô 
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Joaõ  Lourenço  da  Cunha,  com  quem  era  ozada  de  mui-  Dia  22. 
rosannos.   Naõ    fe  podem  declarar  facilmente  as  pe^as)Outub 
cjue  fe  feguíraõ  a  EíRty:  Perdeo    as  riquezas,  que  havia 
mandado  a  Aragão  ;   perdeo  as  terras,  que  lheprometia 
CaftelU.    Era   Dona  Lcono^  dotada    de  fingular  beleza, 

mas  igualava  a  beleza  com  a  deíenvoltura;  Como  fevio Se- 
nhora dílRey,  e  ,  por  confequencia  ,  do  Rcyno  ,  os  come- 

çou a  governar  tao  abfoluta,  que  afaa  vontade  era  o  nivel 
de  todas  as  direcçoens  politicas  ,  civis,  e  militares.    Exal- 

tou todos  os  ftus  parentes  aos  mayores  titulos  ,  e  cargos  da 
Republica,  fem  attençaõ  a  muitos,  porque  naõ  tratava  mais, 
que  de  fortalecer  o  U  partido  com  dependentes  podero- 
fos.   Seu  mando,  porém,  correo  moito  contraria   fortuna, 

porque  naõ  fe  dando  por  feguro  em  Portugal ,   fugio  para 
Caftella,  e  lá  fazendo  gala  da  injuria,  trazia  na  gorra  duas 
pontas  douradas.   Mis,  todavia,  os  foccelíos  o  vingarão; 
porque  aífim  como  EIRey  lhe  definquietou   íua  mulher, 
aííim  houve  quem  deíinquietaíle  amefma  mulher,  quando 
já  o  era  delRcy.   Foi  fama    publica  ,  que  hum   fidalgo, 

Galego  de  Nnçaõ  ,  chamado  Joaò  Fernandes  Andciro  ,  tra- 
tava   de  amores  a  Rainha ,  e  efta  íe  pagava  tanto  delles, 

e  delle,   que  fendo  hum  Cavalleiro  de  mediana  nobreza, 
e  eftrangeiro  ,   o  fez  Conde  de  Ourem  em  Portugal ,  e  o 
tratou  publicamente    muitas   vezes  com   demonftraçoens 

muito  alheyas   da  honeftidade  ,   e  decoro  ,  que  fe  devia  a 
íi  m.fma  ,   as  quaes  finalmente   lhe  vieraõ  a  elle  a  euftar 

a  vida.   e  à  Rainha  o  defterro  da  pátria,   como  em  outro  6-  dfDe" '  zembro. 

lugar  dizemos.  Naõ  ignorava  EIRey  eftes  defconcerto§, 

mas  eílava  taõ  prezo  aos  afagos  daqoella  beíleza,quena5 
tinha  coração  para  dezataríe  de  taõ  indignas  prizoens. 
Ouvia,  e  callava,  mas  efta  pena  lhecallava  também  pe- 

lo interior  taõ  altamente,  que  em  fim  lhe  tirou  a  vida , 
fubmergido  em  hum  mar  de  aflicçoens  ,  e  difgoftos.  Na 

ultima  hora  chorou  amargamente  o  mal ,  que  havia  ex- 
ercitado o  feu  oíficio  ,  e  pofto  qtie  devemos  c^ifiar  fem- 

pre  na  rnifericordia  deDeos,  naõ  he  menos  para  temer 
a  fua  juftiça.  Cingio  de  muros  as  Cidades  de  Lisboa ,  e  Évo- 

ra- mas  defta  mandos  desfazer  os  antigos  ,  que  eraõ  obra 
do  invencível  Sertório  ,  toda  de  ferroofa  efquadria ,  e  taõ 

Ee  ij  forte 
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Dia  22.  forte,  c  capaz  por  alta)  e  larga,  e  pelo  elevado  adorno 
n  -  d3s  torres,  que  ncila  fe  vião  a  clpaços  proporcionados ,  que 

apenas  bailarão  três  annoi  para  vir  20  chaõ  taõ  porten- 
tofá  maquina;  e  com  eila  íe  perdeo  huma  das  mais  iníi- 

gnes ,  c  inteiras  antigoalhas  ,  *qae  logravaõ  as  Províncias 
da  Europa.  Introduzio  cm  Portugal  os  grandes  cargos  de 
Condeftavel  na  pcffoa  de  Dom  Álvaro  Pires  de  Caftro, 
Conde  de  Vianna  de  Lima  ,  e  depois  de  Arrayollos  $  eo 
de  Marichal  na  de  Gonçalo  Vaz  de  Azevedo  ,  que  foraõ 
os  primeiros  cm  huma  ,  e  outra  dignidade.  Morreo  ElRcy 
Dom  Fernando  mfte  dia  , em  quinta  feira  ,  annode  1383. 
com  tíinta  e  oito  annos  de  idade  ,  de  Cetro  dezaíete. 

Jaz  no  Convento  de  Saõ  Fiancilco  de  Santarém.  Cazou 
com  Dona  Leonor  Telles  de  Menezes  ,  de  quem  teve 

doas  fíihos  ,  que  morrerão  meninos,  e  a  Infanta  Dona 

Beatriz,  que  foi  Rainha  de  Caftella.  Fora  do  matrimo- 
nio a  Dona  Ifabcl ,  Condeça  de  Gijon  ,  que  pertencem  a 

outros  dias. 

YiGE< 
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VIGESSIMO    TERCEIRO    DE 
OUTUBRO. 

I.  Pedro  Ba>  bofa. 

II.  £Wj  'Jerónimo  Mafçarenbai, 
III.  tunda  çaõ  do  Venerável Mojieir o  do  Calvário  de  E<yora* 
IV.  Z)0/»  /y.  7Íô«í£  de  harta  ,  #//^0  deTarga. 
V.  Bizarra  facção  militar  em  /ífnca. 

IPPfl  ESTE  dia,  anno  de  1611.  raorreo  em  Lisboa 
Pedro  Barbofa  ,  íobiinho  de  Pedro  Barbofa  o 

grande  :  Foi  tambem  infigne  Letrado  ,c  moy 
femelhante  ao  Tio  ,  e  jaz  com  clle  na  mefma 

íepultura  ,  no  Convento  de  São  Roque :  Com- 
poz  também  excellentiííímas  obras  fobre  o  Direito  civil. 

11. 

OM  Jerónimo  Maícarenhas,  filho  do  Marquez  de 

Montalvão.  S-guio  as  partes  de  Caílella  na  acclama- 
ção  delRcy  Dom  João  IV.  e  por  eira  caufa  ,  e  muito  mais 
por  Tuas  grandes  letras,  e  capaciííimo  talento  ,  íobio  aos 
mayores  empregos  daquella  Monarquia  :  Foi  do  fupremo 
ConiJho  de  Grdtns  ,  e  depois  do  de  Eftado  ,  que  ft  confer- 
vàva  em  Madrid  com  o  nome  de  Portugal  ,  Sumilher  del- 
Rey  ,  Capelíao  rr.òr ,  e  Efmoller  mor  da  Rainha ,  e  ultima- 

mente Bifpo  de  Segóvia.  Compoz  fcííenta  volumes  a  dif- 
ferentes  aílumptoi  ,  em  que  moftrou  vaftiííima  erudição 
piofundo  juizo,  c  fingular  elegância.  Deixaria  muito  mais 
iiluftre  fama ,  fe  a  não  eícurecera  com  odeíamor  ,  com  que 
tratou  a  Pátria  :  Mcrreo  em  Segóvia  ncfte  dia  ,  anuo  de 
1671. 

III. 
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Dia  23. 

de,  III. Outub. 

Efte  dia,  atino  de  1574.  teve  principio  a  habitação, 

e  vida  regular  da  mais  rigoroía  ,  eeftreita  cbfervan- 
cia  de  Santa  Ciara ,  e  Saõ  Fraocílco,  das  Rcligiolas  do  Mof- 
teiro  de  Santa  Elena  do  Calvário  da  Cidade  de  Évora.  Foi 

fundadora  do  edifício  a  Infanta  Dona  Maria,  filha  delRey 
Dom  Manoel,  e  da  Rainha  Dona  Leonor  j  e  do  efpiritual , 
o  forão  finco  Religiotas  da  Aííumpçáo  de  Faro,  e  Bcrnardi- 

na  de  Jtíu  do  Moítciro  de  Jcíu  de  Setuval.  Ffia  foi  a  prin- 
cipal Infhu&ora  ,  e  Mtítra  ,  e  introduzio  no  Convento  hn- 

ma  vida  taõ  rigoroía,  que  parecendo  aos  fuperiores  tinha 

obrado  com  indtícriçaõ  ,  a  recolherão  ao  ítu  primeiro  Con- 
vento de  Setuval ,  e  lhe  dtrão  ieveros  cafligos ,  que  cila  fo- 

freo  por  toda  a  vida  fem  íinaes ,  nem  demoníhaçcens  de 

queixa  ,  faleceo  com  morte  de  Santa,  e  pondo  hum  Re- 
ligiofo  cego  fobre  os  olhos  huma  das  roías  ,  com  que  a 

tinhão  adornado  para  a  lepu^tura»  de  repente  tecuperou  a 
viíla.  Porém  o  Convento  do  Calvário  continuou  ítmpie 

inalterável  na  fua  rigida  obfervancia  da  regra  mais  aperta- 
da ,  pobre ,  e  penitente ,  e  he  hum  milagre  continuo  da  Om- 

nipotência da  Graça^ue  fubminiftra  forças  a  huma»  dcnzel- 
las  delicadas  paia  fazer  huma  vida  ,  que  ainda  nos  mais 
robuftos  homens  feria  admirável ,  e  rara. 

IV. 

DOM  Fr.  Thomé  de  Faria ,  natural  de  Lisboa ,  Car- 

melita ,  Doutor  em  Theologia  pela  Univcrfidade  de 
Coimbra,  Prior  do  Convento  do  Carmo  de  Lisboa,  Pro- 

vincial da  fua  Religião  ,  Biípo  de  Targa  ,  Coadjutor  do 

Arcebiípado  de  Lisboa,  verfadiífimo  nas  lingoas  Hebraica, 

Grega ,  e  principalmente  na  Latina  :  Nella  traduzio  as  Lu» 

ziadas  do  grande  Camoens  em  verlo  Heróico,  que  impri- 
mio  em  Lisboa,  anno  de  1622.  e  noanno  de  1624  hum 
Sermão  da  Canonização  de  Saõ  Franciíco  Xavier.  Dtixou 

preparados  para  dar  ao  prelo  três  tomos ;  dous  lebre  o  Mef- 
tre  das  íentenças,  e  hum  dacreaçaõ  do  Mundo ,  es  quaes 

fe 
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OlKub. 

(c  confervaõ   na  Livraria  do  Carmo  de  Lisboa.   TambcmDia  *}. 

deixou  cicritas  algumas  Décadas  da  hiíloria  do  feu  tempo,  o^ 
Faleceo  em  Lisboa  netèedia,  armo  de  1628. 

v. O  meímo  dia  >  anno  de  15  11.  íahio  da  Cidade  de 

Qafim  o  famofo,eincanfave! Capitão  Nuno  Fernan- 
des de  Atayde  com  quatrocentos,  e  ítííenta  de  cavaiío,  e 

outros  tantos  de  pè,  com  que  foi  iobre  alguns  adoares  de 
Mouros,  que  cobertos  das  luas  milícias,  viviaõ  citolegoas 
difiantei  da  dita  Cidade  ,-  e  dando  íobre  elles,  os  desbara- 

tou cativando  quinhentos  feíTenta  c  fetc  de  ambos  osfcxos, 

ieis  mil  cabeças  de  gado  gioíío ,  e  miado,  trezentos ca?a- 
loç ,  e  camelos  j  deixando  mortos  no  campo  mais  de  trezen- 

tos Mouros  jedosnoífos  nao  perdeo  mais  que  homíó  Tolda- 
do ,  qce  por  fcdefmandar,  adiantando-fe ,  foi  morro.  Efte, 

c  outros  femelhantes  encontros ,  e  vencimentos,  acabarão 

de  reíolver  os  Mouros  das  largas  vifinhanças  de  C,aíim  a 

fazerem-fe  tributarioi  a  EiRey  Dom  Manoel ,  e  pontual- 
mente pagavaõ  os  tributos ,  que  importava©  confideraveis 

íomas,  por  ferem  muitas  as  terras,  Villas,  e lagares ,  que 
nos  rendiaõ  vaííallagem. 

VIGES- 
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VIGESSIMO    QUARTO    DE 
OUTUBRO. 

I.  S*  Frufios ,  Ermitão. 

II.  Conqmjla ,  ?  arraza  Dom  Francijco  de  Almeida  o  lugar de  Panane. 

III.  yV<3/c<?  #  infante  Don*  ]fabel}Emperatnz  de  Alemanha. 
IV.  £W  /ir.  Ftiíppe  da  Rocha. 

I. 

ELOS  annos  de 7 2  5.  paííou  nefte  dia  da  vida 
tranfitoria  à  immortal  o  gloriofo  SaÓ  Froétos, 

nataral  de  Segóvia  ,  Cidade  da  antiga  Lufita- 
nia  ,  o  qualemhuma  folidaõ,  entre  grandes 
aufteridades  ,  e  afperezas  ,  fe  fez  infigne  em 

virtudes,  e  celebre  em  milagres. n. 

NO  mefmo  dia,  anno  de  1507.  foi  o  Vice-Rey  Dom 
Francifco  de  Almeida  fob>e  Panane,  lugar  do  C,a- 

moii,  que  efte  havia  fortalecido  com  muita ,  e  groíía  ar- 
telham  ,  grande  numero  de  gente,  e  copia  de  muniçcens, 

por  fer  eícala  das  luas  nàos  ,  e  das  que ,  porcaufa  do  co- 
mercio ,  navegavaõ  ao  Malavar  j  Vendo  os  defenfores 

fchcc  fi  taõ  poderofa  maõ  ,  nem  por  tilo  cahiraõ  de  ani- 
mo ,  antes  fizerão  hum  juramento  folt  nine  ,  a  feu  modo, 

de  perderem  todos  as  vidas  cm  defcnía  daquelle  lugar,  que 

feu  Senhor  lhe  entregara  j  Correípondep  o  erfeico  à  de- 
terminação, porque  com  extraordinário  valor  fahirão  ao 

encontro  aos  Portuguezes  ,  e  forão  fuftentando  o  ptzo  do 

combate  rofto  a  rofto  ,  c  de  peííoa  a  peffoa  ,-  Aqui  íe  vio 
executado  hum  golpe  nunca  vifto  atè  entaõ  :  Enveftio  hum 

Mouro  a  Dom  Lourenço  de  Almeida  ,  filho  do  Vice-Rey, 
c  com  igaal  valentia,  e  deftreza  fe  meteo  cora  clie,  e  o ferio 
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ferio  gravemente  j   Conbecec  Dom  Lourerço  o  feu  perigo,  Dia  24. 
e  acezo  cm  furor  ,  lhe  defearregou  na  cabeça  hum  tal  gol-  , 
pe  de  ambas  as  mãos  ,  que  o  abrio  até  os  peitos :  Era  o 
Mouro  de  grande  eftatora  ,  envolto  em  carnes  ,  e  trazia 
a  cabeça  cuberta ,  e  d  f  ndida  Com  huma  teuca  de  mui* 
tas  voltas,  fegondo  leu  cíliiio  ;  Circunftancias,  que  fize- 
jao  memorável  nas  Hiftorias  aqueile  golpe  :  Durou  o  con- 

flito muitas  horai  ,  até  que  ,  com  morte  dr  quinhentos 
defen fores ,  foi  o  lugar  entrado  ,  e  dcftruido,  e  queima- 

da ao  mefmo  tempo  ,  huma  grande  Armada  do  C,amc* 
ri  ,  que  também  ao  meímo  tempo  pelejou  cem  a  Por- 
tugueza. 

iii. 

^|  O  mefmo  dia  ,  anno  de  1503.  em  huma  Quarta 
\  feira,  às  duas  horas  depois  da  mcya  noite,  naceo 

em  Lisboa  nos  Paços  de  Alcáçova  a  Infanta  Dona  Ifabel, 
filha  delRey  Dom  Manoel  ,  e  de  íua  fegunda  mulher  a 
Rainha  Dona  Maria.  Foi  muito  fermoía,  e altiva.  Cazou 
com  íeu  primo  o  Emperador  Carlos  V.  como  dizemos 
em  outros  lugares. 

IV. 

Om  Frcy  Filippc  da  Rocha  ,  da  Religião  da  San- 
tiilima  Trindade  ,  natural  de  Lisboa,  Meftre  jubi- 

lado em  Theoíogia  ,  Qualeficador  do  Santo  Gffício,  Va- 
rão doutiíTimo  ,  deixou  compoftos  muitos  livros  5  Até  o 

prezente  íó  fe  imprimirão  dous  tomos  de  Sermoeni  na 
lingoa  Latina.  Em  6.  de  Janeiro  de  1669.  foi  nomeado 
Bilpo  Coadjutor  de  Évora  ,  com  o  titulo  de  Madaoro. 
Falecco  nefte  dia  do  mefmo  anno. 

Ff 

VIGES- 
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Dia  ZÇ. 

°upub      VIGESSIMO  QUINTO   DE OUTUBRO. 

L  Entra  EIRey  D.  Affonfo  Henriques  triunfante  em  Lisboa. 
II.  Tredadacafi  dos  corpos  dos  primeiros  dous  Reys  t  e  Rainhas 

de  Portugal* 

III.  Morre  a  Rainha   Dona  Beatriz  ,  mulher  delRey  Dom 
Affonfo  IV.  de  Portugal. 

IV.  Tresladaçaõ  do  corpo  da  Princeza  Santa  Joanna, 
V.  Morre  EIRey  Dom  JoaÕ  11.  de  Portugal. 
VI.  0  Doutor  Bartholomeu  Filippe. 

ON QUISTAD A,  como  temos diro  a  n.difte 

mcz,  a  nobiliffíma  Cidade  de  Lisboa  peio  invi- 
diffimo  Rey  D.  Affonfo  Henriques ;  potifíca- 
da  ameíquita  mayor ,  com  dedicação  â  Vir- 

gem Maria  Senhora  noíía  ,  rtftituindo-íe  a 

Igreja  Cathcdral ,  como  era  antes  de  dominarem  os  Mou- 
ros a  rnefma  Cidade  ;  e  nomeado  pelo  meímo  Rey  para 

Bifpo  delia ,  Dom  Gilberto ,  Inglez ,  Varaõ  douto ,  e  vii  tup- 
fo  ,  parente  dos  principaes  Capitacns  Eftrangeiroa  ,  que 
auxiliarão  a  raeíma  Conquifta  ;  fendo  paíTados  ,  depois 
delia,  quatro  dias  ;  nefte  ,  cm  qu?  eftamos  ,  dos  Santos 
Mártires  Crifpim,  e  Çrifpiniano  ,  íahio  EIRey  Dom  Aríon- 

fo  do  feo  arrayal ,  qne  tinha  no  fido  ,  onde ,  pouco  de- 
pois fundou  o  Mofteiro  de  Saõ  Vicente  de  fora  j  e  com 

grande  pompa  ,  c  folemnifliraa  Prociffaõ  ,  comporta  de 
todo  o  Clero  ,  e  povo  Chriftão  entrarão  na  Cidade  ,  e 

foraò  á  Igreja  já  confagràda  pelo  Afcebifpo  de  Braga, 
Dom  JoaÔ  Peculiar  ,  que  fe  achou  na  mcfma  conquifta, 

dar  graças  a  Deoi ,  por  tão  gloriofa  vi&oria,  e  peta  mer- 
cê de  taó  nobre  Cidade  ,  que  lhes  havia  dado.  Em  memo- 

ria, e  agradecimento  de  tão  grandes  beneficio! ,  mandou 
o  me fm o  Rey  ,  que  todos  os  annos  fe  fizeíTc  ,  como  ain^ 
da  íi  faz  nefte  dia,   tila  prociífaõ  ,  e  acçaõ  de  graças. 

II, 

Y 
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II  de, • 

y  Efte  dia.annode  i  5 1  $.  foraõ  tretla dados  para  novas, 
e  mageftofas  fepulruras  ,  na  Capclla  mòr  de  Santa 
Cruz  de  Coimbra  os  corpos  dos  primeiros  doas  Reys, 

c  Rainhas  de  Portugal,-   AíTiftio  ElRcy  Dom  Manoel  [  cu- 
ja era  a  obra  ]  e  oa  primeiros  fenhores  da  Corte  ,  Biípos ,  c 

Prelados  das  Religioens ;    Achou-fe  incorrupto  o  corpo  do 
Santo  Rey  Dom  Arfonío  Henriques  ,    e  para  melhor  Íer 
viífco  de  todos ,  o  aílentaraõ  ,  cuberto  com  o  manto  da  Or- 

dem da  Gavallaria  de  Aviz,  que  elle  inftituira,  em  homa 
cadeira  de  efpaldas,  de  veludo  carmezim  ,  e  lhe  puzeraô 
na  cabeça  a  Coroa  Real  ,  e  na  mão  di; eira  a  fua  mefma 

efpada  ,  e  na  efquerda  o  fen  próprio  cícudo  ,  e  logo  lhe 
bejaraõ  todos  amaõ,fendo  o  primeiro,  o  mefrnoRcyD. 

M3noel  ,  e  entre  as  faudozas  lagrimas,  c profundas  vene- 
raçoens ,  o  entregarão  à  nova  íepultura  ,  da  parte  do  Evan- 

gelho ;    Na  da  parte   da  Epiftola  ,    fe  colocou   o  corpo 
delRey  Dom  Sancho  I.  que  também  fe  achoo  incorrupto, 
cemhuma  ,  e  outra  fe  colocarão  também  os  corpos  das 
Rainhas  Dona  Mafalda,  e  Dona  Dulce  mulheres  dos  mef- 
raos  Reys  ,   e  alguns  de  fens  filhos  ,  e  filhas  ,  em  cofres 
diferentes,   c  repartidos  de  modo  ,  que  cada  hum  dos  Reys 
ficou  com  a  parte  dafamiiia,  que  lhe  tocava,   ElRey  Dom 
Manoel  efteve  em  pé,  e  deícuberto  ,   com  huraa  tocha  na 
maõ,  em  quanto  a  funçaõ  durou  ,   que  foi  a  mayor  parte 

do  dia  ,  e  aííim  toda  a  Corte:  Logo  fe  cantou  folemnif- 
fimamente  hum  Refponfo,  e  comelle  ie  deu  o  ultimo  vai- 
le  àqacllas  glorioías  cinzas. 

N 
III. 

O  mefmo  dia ,  anno  de  1 3  5  9.  morreo  na  Cidade  de 
Lisboa  a  Rainha  Dona  Beatriz,  mulher  delRey  Dom 
Aífonfo  IV.  de  Portugal ,  o  Bravo.  Foi  filha  delRey 

de  Caílclia  Dom  Sancho  IV.  chamado  também  o  vBravo, 
c  da  Rainha  Dona  Maria.  Imitou  a  Rainha  Santa  Ifabel , 

Íu.i  logra  ,  em  íer  também  medianeira  da  paz  ,  entfc  leu  ma- 
Ff  ij  rido 



2*8  ANNO  HISTÓRICO 
DÍA25'rido,  e  filho  Dom  Pedro  ,  depois  Rcy  de  Portuga).   Jaz 

Q      j   na  Câpdla  mòr  da  Sè  de  Lisboa  ,    onde  com  EIRey   fen 

marido  indituiraõ  asCapcllas,  e  Mercearias ,  que  jà  diíTe- 

l8.  de    mos  em  outra  parte. 
Mayo. IV. 

NO  mefmo  dia ,  anno  de  1 7 1 1 .  foraõ  tresladadas  para 
novo  ,  e  magnifico  Mauiolco  ,  mandado  fazer  pot 

EIRey  Dom  Pedro  II.  as  Reliquias  do  corpo  da  Prin- 
ceza  Santa  Joanna  ,  filha  dos  Reys  Dom  AfTonfo  V.  e  D. 

Ifabel,   íepultada  no  Morteiro  de  Jeíu,  da  Ordem  de  Sa5 
Domingos  ,   da  Viila  de  Aveiro.    EIRey    Dom  Joaõ  V. 

noíío  Senhor  mandou  fazer  eíta  tresladaçaõ  peloBifpo  de 
Coimbra  Dom  António  de  Vafconcellos  $  o  qual  aífiftido 
do  feu  Cabbido,  do  Senado  da  Camera  ,   do  Provincial, 

e  de  mais  alguns  Rcligiofos  de Saõ  Domingos,  edaCom- 
munidade  das  Religiofas  do  mefmo  Mofteiro,   abrio  o  co- 

fre das  Reliquias,  que  citava  no  Cora,  e  depoii  de  as  reco- 
nhecer pelas  mefmas,  que  examinara,  c  attílara  o  Biípo 

de  Coimbra,  Dom  Joaõ  de  Mello,   quando  deu  informa- 
ção delias  à  Sé  Apoftolica  ,  as  incenfoo  de  joelhos  o  Bif- 

po  Conde  Dom  António,  e  deu  a  cabeça  da  Santa  abejar 

a  todas  as  peífoas  ,  que   fe  achavâo  prefentes  5  as  quacs 
formadas  em  Prociííaõ:  com  tochas  acezas  ,   cantando  as 

Religiofas  Hymnos,   e  Pfalmos ,   e  pegando  no  caixão  as 

primeiras  quatro  Dignidades  do  Cabbido   o  colocarão  era 

hum  rico  andor,  queconduziraõ  para  o  Coro  d  baixo,  on- 
de foraõ  vidas,  e  veneradas  do  Povo  as  fantas  Re!iquias  cm 

ham  íolemniííímo  Triduo,  com  que  fe  feftejou  a  Prince- 
za  Santa.   No  terceiro  dia,  que  foi  o  em  que  ertamos,  fez 

oBifpo  Conde  Pontifical  ,  e  de  tarde  ,  em  huma  muito  vif- 
tofa ,  c  autorizada  ProciiTaõ  ,    que  deu  volta   pela  Villa, 
foi  levado  o  caixão  das  Reliquias  no  andor  pelos  Abbades 
de  Saõ  Bento  de  Coimbra,  ede  Santo  Thirfo,  Beneditinos; 

e  pelos  Abbades  de  Saõ  Bernardo  de  Coimbra  ,  e  de  Cciça , 

Ciderci-nfes ;   todos  reveítidos  de  Pontifical.    Recolhida  a 
P/ociííaõ    ao  Moftciío  ,  fc  colocou  o  caixão  no  Coro  de- 

baixo, 
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baixo,   no  fumptaoío  Maafolco ,  que  havemos  referido,  oDia25. 
qual  eftá  cercado  de  alampadas  ,   a  qttc  o  Duque  deAvei-  , 
io,  Dom  Gabriel  de  Lancaftre  ,  confanguineo  damcíma 
Santa  ,  mandou  ajuntar  finco  grandes  candieiros  de  prata, 
de  que  fez  doaçaõ  ao  Mofteiro  ,  em  veneração  da  Santa 

1  .  *  1  11  •       r  m  ii.de 
Pnnceza ,   de  cujas  virtudes  ,e  excellencias  rallamos  em  ou-  Mayo. 

tra  parte. 

V 

DOm  Joaõ  II.  do  nome  ,  e  XIII.  entre  os  Reys  Por- 

tuguvzes  ,  chamado  geralmente  o  Príncipe    perfei- 
to ;  Era  de  génio  acre  ,  e  forte,  principalmente  com  a  no- 

breza ,  donde  procederão  graviíTimas  turbsçoens  no  tem» 
po  do  leu  Reynado  ,   prizoens  ,  defterros  ,  e  mortes  vio* 
lentas  dos  primeiros  homens  de  Portugal,  e,fegundo  lediz, 
também  a  fua.  Sendo  Príncipe  ,  mandou  matar  a  Lopo  Vaz 

de  Caíteilo  branco  ,  que  aíhítia  na  Villa  de  Moura,  e  que 
nâ  agoa  envola  das  guerras  com  Caftella  ,  fe  havia  levan- 

tado com  aquella  Viíla,  e  íe  fazia  chamar  Conde  da  mefma. 

Ao  Cardeal  Dom  Jorge  da  Cofta,  valido  delRey  Çtu  pay, 
tratou  com  alguma  defatençao,  ehuma  vez  o  foi  levando 
cm  converfaçaò  até  a  ponte  chamada   de  Alpiaça,  e  no 

meyo  delia  o  reprehendeo  aíperamente,   e  lem  querer  ou- 
vir as  defeulpas  ,que  lhe  hia  a  dar ,  rompeo  neftas  palavras: 

Ghte  vay  agora  namotte  de  bum  Cardeal]  Tomallo ,  e  mandai-' 
lo  aettar  por  quatto  lacaycs  de  l.  uma  ponte  abaixo ,   e  dizer  % 

que  cabto  delia.    Mais  para  laftimar  foi  o  deíemparo  da  Ex- 
cellcnte  S:nhora,  que  com  efte  titulo  perdeo  outras  mayo- 
res  eíperanças.    Na  morte   do  Duque  de  Bargança  ,   por 
mais ,  que  pertendeo  joftificar  a  fua  tenção,  fufptitas  houve, 

que  cila  fora  ,   que  o  Duque  em  todo  o  cafo  morreffe.  Na 
morte  do  de  Vizeu,  ainda  foi  mais  exceííivo  o  feo  ardor: 

Porque  fendo  aquelle  Príncipe  (  como  era)   muito  moço, 
e  irmão  da  Rainha  íoa  mulher  ,  e  primo  direito  do  mef- 
mo  Rey  ,   íeria  mais  louvado  atalhar  aquella  conípiração 

por  mcyos  menos  violentos  ,  que  nunca  faltaõ  a  hum  Rey, 
qual  ellc  era  íabio  ,  e  valerofo  ;   c  bem  qrjifto  de  todo  o 

povo  ,  c  da  mayor  parte  da  nobreza  ,•  e  quando  julgafTc 

precifo 
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X>itz^.  preçifo  o  caminho  do  rigor  melhor  fora  proceder  na  forma 

0.ae,  de  Direito  ,  darido  lugar  aos  termos  da  juftiça  ,  e  àdifpo- 
'íiçaõ  das  Leys.  Ainda  foi ,  fobre  mais  nniverfal,  muito 
mais  fenfive)  a  perda  ,  que  padeeeo  efte  Rcynocom  EIRey 
admitir  nelle  aigaos  cazaes  de  Judcos ,  que  os  Reys  Fernan- 

do ,  e  ííabel  lançavaõ  ao  meímo  tempo  do  reftante  de  Hef- 

panha  ,•  e  pofto  que  em  Portuga!  fe  tomarão  vários  ptetex^ 
tos  para  eira  chamada  piedade,  pareceo  a  muitos, que  a  ver- 

dadeira caufa  fora  o  grande  tributo  ,  que  aquella  gente 
offereceo  ,  e  pagou  por  cabeça  $  mas  com  taõ  difgraçado 
effeiro  ,  que  o  útil  daquella  contribuição  defapareceo  cm 
quatro  dias  (  como  fuecede  a  outras  femelhantes  )  e  os 
damnos  ,  que  por  ella  fe  permitirão  ,  ainda  hoje  duraõ  ,  e 
fe  chorão  ícm  remedio.  Intentou  finalm<nte  EIRey  ,  e  in- 
fiftio  com  grande  cfficacia  ,  em  fazer  íncceílor  doReyno  a 

íeu  filho  Dom  Jorge,  e  naõ  queremos  outra  cenlnra  defta 

pertençaò  ,  que  o  arrependimento  ,  que  delia  teve  depois 
o  mefrno  Rey  ,  desfazendo  nos  últimos  termoi  da  vida, 

o  primeiro  teftamento  ,  e  nomeando  em  outro  ao  verda- 
deiro fucceíTor,  como  adiante  diremos. 

Foraõ  ,  porém  ,  ncílc  grande  Príncipe  fuperiormen- 
te  grandes  os  attributos  de  Rey  :  Valor,  Magnanimida- 

de ,  Juftiça,  Vigilância,  Religião,  Piedade,  Diícriçaõ. 
Apenas  contava  dezafeis  annos  de  idade  ,  c  de  talarao  , 
menos  de  dous,  quando  com  empcnhadiíFimas  inírancias 

confeguio  licença  delRey  feu  pay  para  o  acompanhar  na 

fegunda  jornada  ,  que  o  mefmo  Rey  foz  a  Africa.  O  qual 

condefeendeo  com  a  vontade  do  filho,  admirando-fe  juf- 
tamente  de  taõ  generofos  brios  em  annos  taõ  tenros. 

Conquiftoo  EIRey  daquella  vez  à  força  de  armas  a  Praça 
de  Arzilla,  e  o  Príncipe  fe  achou  íempre  ao  ícu  lado  na 

mayor  furiú  do  combate  ,  dando  maravilhofas  provas  de 

valor  ,  e  trazendo  a  efpada  letrocida  da  força  dos  gol- 

pes, e  tinta  em  fangue  bárbaro.  Q  Pay  [  que  fe  revia  nelle] 

o  armou  Cavalleiro  da  fua  mão,gloriando-fe  ambos  ao  meí- 

mo tempo ,  hum  ,  de  haver  merecido  a  honra  ,  que  re- 

cebia ;  e  outro  de  a  dar  a  hum  filho,  que  tanto  a  loube- 
ra  merecer.  Nas  guerras  ,  que  pouco  depois  fe  feguraõ 
cora  Càftclla  ,  obrou  tftremadiffimai    acçoens ,    em  que 

moítron 
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moftrou  ,  que  não  era  menos  dctt.ro  ,   que  valer  oío  para  Dia  iç. 

01  empregos   militarei.    Conquifton  algumas  Praças  ,  ̂c*n      u 
fendeo  outras  acodindo-lhe  com  oportunos   foccorros ,  e 
com  ardiz  não  menos  oportunos ,  íegundo  o  pedia  o  ef* 
tado  das  couías.  Na  batalha  de  Touro  ,  cm  que  fogirão 
dous  Reys  ,   o  de  Portugal  por  ver  roto  o  feu  efquadrão, 
o  de  Caílella,  Dom  Fernando,   por  imaginar-fc  vencido, 
antes  de  ofer$  o  Príncipe  Dom  Joaõ  ,   desbaratando  cora 
hum  ío  efquadraõ,   íeis  efquadroens  dos  inimigos,  fendo 
deites  grande  o  numero  dos  mortos,  e  m?yor  o  dospriíi- 
ontiros ,  ficou  fem  controveríia  vencedor  ,  e  íenhor  do 

campo,  eft  ndidas  nelle  as  bandeiras  Porruguezas  ao  íom 
dos  inílrumentos  bélicos  ,  e  depois  de  efperar  três  horas, 
march  >u    com  vagarofo  paíTo  ;  hum  dos  priíioneiroi  foi 
o  Conde  de  Al  f  a  de  L?fte,Dom  Henrique  Henriques  ,  tio 
delRt y    Dom  Fernando  ,  a  quem  priíionou  Dom  Vafco 
Coutinho  ,  depois  Conde  de  Borba  :  Saccedendo  tocar  o 

Príncipe  com  a  lança  nas  coíbs  daquelle  nobiiiífímo  Ca- 
valieiro,  lhe  pedio  depois  perdão  com  louvável  galanta- 

ria, e  o  Conde  lhe  tornou;   NaÕ  o  fintais  Senhor ,  porque 
nem  eu  perdi  a  honra  ganhada  em  outras  campanhas  ,  nem 
vós  a  gloria  do  que  hoje  obrafies  ,  jà  mais  ouvido  do  mais  fa- 
mofo  Príncipe.   Pelo  meímo  tempo  deftas  guerras  ,  ou  por 

ver  ,    que  alguns  Portuguezes  illuítres  procediaõ  com  me- 
nos dttençaõ  ao   feu  íangue  nas    opperaçoens    militares, 

ou  para  que  os  val.rofos  não  deícahiflem  do  ardor  ,  com 
que  nelSas  fe  portavaõ  ,   diííe  hum  dia,   eftando  á  meza  , 
aííiftido  de  grande  numero  de  nobres.   Muito  necejjario  me 

era  veftir  as  armas  nefta  ocçafiaõ  ,  porque  fóajfim  podta  co- 
nhecer quaes  fao  os  homens  beneméritos.    Callar.-õ  todos,  e 

cada  hum  tomou  para  li  a  parte  que  lhe  coube  daquellas 
ponderofas  palavras.    Entrando-fe  nos  ajudes  da  paz  en- 

tre as  duas  Coroas,  andavaõ  os  Embaxadores  Caílelhanos 
interpondo  dilaçoens  ,   e  movendo  duvidas  ,    com   o  fim 
de  que  o  tempo  melhoraííe  as  condiçoens    a   feu  favor: 
Do  que  refentido  o  Principc  ,   lhes  mandou  dous  papei? , 
em  hum  ,  eferita   a  palavra  Paz  ;  em  outro  ,    a  palavra 
.Guerra  ;  Ordenando, que  fem  dilação  efcolheíTem  qual  del- 
hb  lhe  pareceííe  melhor.  Efcolhcraõ  promptamente  o  da 

paz, 
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D,A25*paz,   que  cífa  era  a  ordem  oculta  do  ítu  Rty  ,   e  convi- 
Our  b  era^    cw  mi,'tas   condiçoens  (obre  que   atélii    pleiteavaõ  ; 

porque  o  aperto  ,  com  que  fe  lhe  pedío  a  ultima  rezolu- 
çao  ,   nâ-j  dava  lugar  a  mais  cfperas  ,  nem  rodryos.    Ef- 
taodo  de  paz  com  França,   lhe  tomarão  Ceílanos  Fran- 
cezes  huma  Caravella  ,  que  vinha  da  Mina.    Eraõ  nefte 
calo  vários  os  pareceres  dos  Miniítros,   mas  ElRty  tomou 
o  fácil  ,   e  breve  expediente  de  mandar  reprezar  todos  os 

navios ,  que  daquella  rjaçaõ  eftavão  nos  Ponos  do  Rcy» 
no  ,  que  eraõ  muitos  ,  donde  rezulmu  fer-lhe  logo  rcfti- 
tuida  a  Caravella  com  tudo  o  que  rulla  vinha.  Faltava  to- 

davia hum  papagaj©,  e  naõ  ie  fatisfez   em  quanto  lhe 

naõ  foi  rcílituido.    Dando  lugar  ,  quando  moço  ,  á  ver- 
dura, e  liberdade  dos  annos  ,   íahia  de  noite  algumas   ve- 

zes pelas  ruas  de  Lisboa  ,    e  algumas  jugou  a*  cutiladas 
com  homens  armados,   c  achando  ntlles  valor  ,  e  deftie- 

za  ,   procurou  fiber  quem  eraõ  ,  e  lhe  fez  mercê.   Eílando 
hum  dia  em  Alcochete  ,  e  hindo  a  pé  com  a  Rainha  fua 

mulher  ,    Ie  foi.tou   hum  tomo  ,  que    veyo  demandando 

aqueila  parte,-  Os  que  alli  íe  achavão  ,  fogiraó   cem  ce- 
go defacordo  ,  fem  attençaõ  ao  perigo  delRey  j   Mas  el- 

le  ,  fem  mcílra  algema  de  temor,  com  a  efpada  na  maõ, 
dando  cpftas  à  Rainha,  efpeiou  o  bruto,  que  (  como  fc 

o  naõ  fora  )  paífou  de  largo.    Eftimava    muito   aos  ho- 
mens de  valor,  e  outro  tanto  aborrecia  aos  afeminados, 

e  para  pouco.   Hindo  hum  dia  fallando  com  hum  Minií« 
tro  fobre  varieis   negócios  ,    e  entrando  em   huma  falia  , 

onde  eftavao  muitos  Cavalleiros  ,  J/íTe  [  como  fe  refpcn- 
dera  a  alguma  pertençaõ  ,  em  que  o  Miniftro  lhe  falUííe.) 

Naõ  farei  tal  mercê  a  effe  homem  ,  porque  naõ  fobe  ter  hu- 
ma lança  na  maõ  ,  nem  huma  r/pada:  atirando  com  eftas 

palavras  a  que  entendeífem  os  prezentes  ,  que    naõ  con- 
seguiria premio  quem  o  naõ  rnereceííe  com  acçoens   va- 

leroías.  Vindo  da  Mina  Martim  Borralho, Capitão  de  hum 
Navio,  reparou  ElRey  ,  em  que  naõ  trazia  aqoellas  cores, 
que  na  Etiópia  coíhirna  cauíar  o  ardor  do  Sol  ,  e  íab<n- 
do  delle  ,  que  íe  valera  na  jornada  de  vários  reparos ,  lhe 
diífe   com  grande  indignação :   Naõ  fora  melhor  vir  negra 

como  homem  ,  que  alvc  como  mulher  f  e  fem  o  que* cr  ou- 
vir. 



DIÁRIO  PORTUGUEZ.  23? 
vir  ,    o  mandou  da  Tua  prezença.    Servindo-lhe  Pedro  deDi*  25* 

Mello,   Fidalgo  de  muito  valor  ,  a  taça  para  beber  ,    ̂ c-Q  * . 
cedeo  cahir  lífe  da  maô.   Riraô-íe  os  circundantes,  e  EI- 

Rcy  lhes  diííe  :   Dá  qne  mos  rides  ?  Se  a  Pedro  de  Mello  lhe 
cahto  a  taça  ,  numa  lhe  cahto   a  lança.    Cclebravaõ  fe  cm 
Palácio  as  bodas  de  huma  fiíha  de  Diogo  da  Azambuja  , 

nobre  Cavalleito ,  e  de  grandes  merecimentos  -}  cíh*a  cl* 
|e  junto  do  trono  Real  ,   e  com  o  pezo  da  pente,   fe  vio 
algum  tanto  maltratado  ,   porque  era  coxo  de  huma  per- 

na j   Iczaô  j  de  que  talvez  o  motejavaõ  ,   e  de  que  elle  fc 
honrava  muito  ,  por  fer  recebida   em  hum   cheque  com 

os  Mouros.    Entaõ  EIRvy  pegando-lhe  da  maô  lhe  diífe , 

fobi  para  cá,  e  chamtm-vos,  cemo  quizerem  ,  c  o  teve 
junto  a  fí  ,   em  quanto  fe  celebrou  e  acto,    Eítando  já  re- 

duzido a  muita  fraqueza  pela  dilatada  enfermidade,  de  que 
finalmente  morreo  ,    lhe  mandarão  os  Reys   Catholicos 
hum  Embaxador  com  outros  pretextos  ,  mas  o  fim  verda- 

deiro  era  para  faberem   o   eítado    da  faude  delRey  ,    de 

quem  fempre  fe  temerão  ;  e  EíRey  naõ  ignorando  o  in- 
tento ,  fabendo  ,  que  o  Embaxador    o  hia  bufear  á  Villa 

das  Alcáçovas,  onde  entaõ  eftaya ,  lhe  fâhio  ao  encontro 
a  cavallo  ,    e  paífadoí  os  primeiros   comprimentos  ,  dea 
duas  carreiras  brandindo   a  lança  ,  que   levava   na  maô, 

e  diffe  alta  voz  ;    Ainda  efie    braço  eftà  para  dar  hum  f  ar 
de  batalhas  \  e  fazendo  huma  breve  interpolação  ,   proíe- 

guio  em  voz  algum  tanto  mais  baxa  *   Aos  Mouros, 
Naõ  foi  menos  excellente  na  juítiça,  citmencia  ,  li- 

beralidade.  Apenas  por  morte  delRey  íeu  pay  empunhou 

oCetro,  qusndo  lhe  reprefenton  Nuoo  Pereira  hum  Al- 
vará ,  em  que  EIRey,  fendo  menino,  lhe  havia  prom.t- 

tido  ,   faze-lo  Conde  ,  logo  que  foíTe  Rey.  Mas  em  lugar 
de  lhe  cumprir  a  promeíla,  poz  em  Confclho  ,  que  caf- 
tigo  fe  devia  dar  a  quem  enganava  ao  íeu  Príncipe  ,  va- 
lendo-fe    dos  feus  poucos  annos,  e  induzindo-o    a  coufas 
menos  juftasj   e  concluio  ,  rompendo  publicamente  o  Al- 

vará ,  f  )bre  huma  afpera  repreheníaõ   ao  pettendenre  $  o 
qual  todavia  era   de  taõ   alta  graduação  ,  qne   íó  dcfmere- 
ceo  o  titulo  no  modo  ,  com  que  o  perteodeo.    Mas  quiz 
ElRey  dar  eíle  exemplo  aos  fnruros ,  aííím  como  o  havia 

G%  v  rece- 
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Dia  15.  recebido  de  fca  anteceííor   ElKey  Dom  Diniz,-  para  que 

e     aprendaõ  os  Príncipes  a  naõ  fe  atarem  com  femelhantes 

'  promeffas ,  eiradas  à  força  daliíonja  ,  00  a  fe  deíatarem 
delias  ,  negando  com  jufto  motivo  o  que  fem  elle  prome- 

terão. Hindo  à  Relação   (como  coftumava  )    appareeeo 
em  íua   preíença  hnm  homem  a  quem    os  Miniílros  ba- 
▼iaõ  condenado  à  morte  ,  o  qual  diííe  a  ElRey  ;  Senhor 
quaeorze  annos  ha  ,  qne  eftou  prezo ,  em  quanto  tive  fazen- 

da ,  com  qae  peitar ,  me  alongarão  o  caítigo ,  agera  mo  daõ , 
porque  já  naõ  tenho  quedar;  efe  me houverao condenado 
logo,  ainda  que  perdera  a  vida  menos  mal  era  $  porque  agora 
perco  a  vida  fobre  haver  perdido  a  fazenda,com  que  minha 
mulher ,  e  filhos  fe  podiaô  remediar.   Examinou  EIRcy  o  ca- 
fo  ,e  achando  fer  verdade  o  que  o  homem  dizia ,  voltou  mui- 

to indignado  para  os  Miniftros  dizendo  :  Mais  merecíeis  vòs 
outros  todos  atnorte,  do  que  efie pobre  homem ,  e  logo  ordenou, 
que  foffe  folto,  e  lhe  deo  meycs  luífí.cientes  para  fe  (uftentar 
a  íí ,  e  a  fua  família.  Vendo  prezo  a  hum  homem  humilde 
com  as  barbas  muy  crecidas ,  pergunton  acauía  da  fua  pri» 
zaõ,cfabendo,  que  era  por  haver  dito  algumas  palavras  atre- 

vidas contra  o  mefmo  Rcy  :  Rindo-ie  ,  diííe:  Pois  por  i/fo 
tendes  ha  tanto  tempo  prezo  o  homem  ?  foltat-o  logo  ,  e  dai- 
lhe  quatro  mil  reis  para  fazer  a  barba.  Sabendo  ,que  hum 
Corregedor  era  dihcultofo  em  ouvir  as  partes,  c  fácil  em 
aceitar  o  que  cilas  lhe  mandavaõ ,  diííe  :  Corregedor ,  /à- 
bei ,   que  me  dizem  ,  que  tendes    as  portas  fechadas  ,   e  as 
mãos  abertas.  Cometeo  certo  homem   hum  crime  em  de- 

fença  da  lua  honra.  Mas  como  folie  notório  o  crime ,  e 
a  cauía  naõ  conftaífc  aos  Juizes  ,  o  condenarão  cites  em 

degredo  para  Africa,  e  ElRey  (que  fe  achava  ocultamen- 
te informado  do  cafo  )  naõ  encontrou  a  fentença  ,  por 

dar  fatisfaçaõ   às  Leys  ;  Mas  efereveo    de  feu  punho  ao 

Capitão  dizendo  :  Lá  vay  Fulano  ,  tratay-o  bem  ,    que  o 
merece ,   porque  a  caufa  do  feu  degredo ,  foi  feito  de  homem 
A  alguns  Miniftros,  que  deraõ  fentença  contra  a  fua  Real 
fazenda,  lhes  fez  merce ,  naõ  a  efperando  elles.    Fez  leu 

Mordomo  mòr  a  Dom  Joaõ  de' Menezes,  que  depois  foi 
Conde  de  Tarouca  ,  e  fendo  perguntado  porque  fizera  ef- 
ta  eiciçaô  ,  que  naõ    era  efpetada  ?  Refpondeo  :  Porque 

Dom 
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Dom  Joaõ  he  homem  ,  que  fempte  me  falia  verdade ,  e  nao^a  *Ç* 

à  vontade.  A  Pedro  Pantoja  ,  que  lhe  empreitou  mil  e  def 
quiohmtos  ducados ,  fendo  paífados  finco  dias,  lhos  man. 
dou  dar  com  mais  duzentos  c  (incoenta.  Queixou-fe  o 

Pantoja  de  lhe  dar  efte  lucro ,  e  rcfpondeo-lhe:  Jà  que 
vos  quetxais  ,  recebei  mais  outro  tanto  ,  e  recebereis  mais  ou- 

tro tanto ,  fe  vos  tornares  a  queixar.  Tinha  por  fca  Agen- 
te cm  Flandes  a  Diogo  Fernandes  Corrêa,  o  qual  fem  Tua 

ordem  empregou  a  Maximiliano  Rey  dos  Romanos  ,  de- 

pois Emperador  ,  trinta  mil  ducados  ,  que  lhe  pedio  ,  fe- 
gurandolhe  ,  que  EIRey  o  haveria  por  bem.  Temerofo 
o  Agente  o  avilou    do  que  havia    feito  .  e  c?!le    lho  acra- O  I  '  O 

de  eco  ,   e  fez  merce  de  mil°  efeudos,   ordenando-lhe  ,  que 
délíe  áquelle  Príncipe  tudo  quanto  lhe  pediíle. 

Foi  ííngnlar  em  fazer  honras  ,  e  mercês  ?.os  bene- 
?r?ritos.    Bem  latisfeitodo  valor  com  que  Dom  Francifco 
de  Almeida  havia  fervido  em  Granada  ,  em  chegando  ,  o 
mandou  alícntar  à  fua  tmza  ,  e  comer  com  elle.    Eftando 

na  Vilia  de  Atalaya  íoube  ,   que  Dom  Joaô  de  Soufa  ,  Fi- 
dalgo muito  valerofo  naõ  achava    calas  para    fe  apozen» 

tar ,  e  refpondeo  :   NaÕ  lhe  poderão  faltar  cajás  ;    porque 
aqm  tem  as  nimbas.  A   hum  Cavalleiro,  que  ihe  pedio  a 

Alcadaria  mòr  de  Caftcllo  de  Vide  ,  que  vsg3ra  por  mor- 
te de  Valco  Henriques  de  Mello,  de  quem  ricavaõ  filhos, 

que  já  ferviaõ  ;   rrfpondeo  :  0  que  eu  farei  por  voz  /era 
guardar  fegredo  de  me  pedires  o  que  he  daquellcs  filhos ,   que 
jà  andaõ  Jervindo  c>m  a  lança  na  maõ.   Nuno  Fernandes, 
de  grande  valor  ,  o  andava  fervjndo   n?  Corte  de  Fez  ; 

Em  tanto  vagou  em  Lisboa  o  officio  de  Eícrivaô  da  Ca- 
rne ra  da  Cidade  ,  e  cm  chegando  Nuno  Fernandes  ,  lhe 

díííe  :  Sei  ,  que  acha(le<.  boa  vojfa  caía  ,  porque  tinha  cui- 
dado de  fabe-lo.    Efie  officto  me  dizem  ,  que  he  de  honra , 

e  proveito  $   e  por  iffo  o  guardei  para  vos.    De  femeihantes 
mercês  deixou  ianumeraveis   exemplos.     Trazia    configo 
hum  livro  de  memoria  dos  homens  beneméritos ,  e  os  pre- 

miava   lem  fer  rogado  ,  nem    lhes  dar  Alvarás   de  ícm« 
branca  ,  que  naõ  tiveraõ  uío  no  feu  tempo.    Jnílamente 
foi  empreza  fua  hum  Pelicano  fangrando-fe  no  peito  por 

Ò'at  íuftento  aos  filhos,  com  efta  letra.  Pela  Leyy  e  pela 
Grey.  Gg  ij  Abomi- 
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Dia  25.  Abominava  validos  ,  c  foi  tam  cioío  de  que  a!gucm 

"e     prezumifle,  que  era  feu  valido  ,  que  chegando- lc  Dom  Dio- 

U      '  go  de  Almeida  ,   Prior  do  Crato  ,   para   junto  da  cadeira  , 
onde  EIRey  eftava  deípachando  lobre  hum  a  meza,   vol- 

tou  para  elle  ,  e  lhe  diííe  :   Afa/lai-vos  para  là  ,  que  i/fo 

he  dar  a  entender  ,  que  Jois  valido.    Outra  vez  e (lindo  EI- 
Rey  fentado   com  o  roílo  para   huma  parede  ,  paílou  o 

mefmo  Dom  Diogo  por  detraz  com  a  gorra  na  cabeça, 

parecendo-lhe  ,  que  EIRey  o  naô  via  :    mas  corno  ao  mel- 
mo  tempo  o  foíTe  moftrando  a  forabra   pela  parede  fion* 
teira,   voltou-íe  EIRey  para  elle  dizendo :   Ainda  agora  fa- 

beis ,   que  os  Reys  naõ  tem  aveço  ,  nem  direito-.   Pertendia 
Vaíco  Fernandes  Cabral  ,   Fidalgo  muito  valerofo,   e  be- 

nemérito ,  huma  mercê  ,  e  valeo-fe  para  conAguiíla  do 

Conde,   que  entaõ  era  de   Manalva  ,  aquém  EKey  ícca- 
mente    a  negou.    Pouco  depois  vendo  EiRey    ao  Cabral  , 

lhe  diííe  :   Bafta  ,   que  tendes  mãos  para  me (ervir  ,  e  nao 

tendes  boçca   para  me  pedir  ?  Eu  vos  faço  a  mercê ,  que  per* 
tendeis ,   mas  quero ,  que  entendais ,   que  vo-la  faço  por  amor 
de  vós  ,  e  naõ  por  outro  refpeiio.    O  mefmo   diííe   a  Duarte 
doCazal,   Cavallciro  esforçado,  que  também  para  huma 

mercê  ,  íe  valera  de  outra  peíloa.    A  muitas  outras  fuece- 
deo  o  mefmo  ,  até  que  fe  animarão  todos  a  pedir  por  fi, 
e  a  valer-fe  fomente  de  feus  merecimentos  ,  e  naõ  de  va- 

lias j   e  muitas  vezes   fem  que   lhe  pediííem  ,  nem  alle- 
^aííem  ferviços  ,   mandava    a   íuas  caías  03  prémios  ,    c 
defpichos  ,  que  mereciaõ.    Sò  pelo  ver  ,    vieraõ    muitos 
grandes  Senhores  ,   e  Perfonagens   a  Portuga!.    O  mtímo 

fez  Monfenhor  de  EÍcallas  ,   lnglez  ,   e  voltando  a  Ingla- 
te  ra,   lhe  perguntou  o  feu  Rey  ,   qual  era  a  mayor  cou* 
íi  que  virar   e  rcfpondeo  :   Vi  em  Poiíu^al  brim  Ptincipey 
que  governando  a  todos,   ninguém  ogoveiwa  a  elle. 

Era  muito  prompto  nos  ditos  feries,  e  também  nos 

g  dantes.  Louvando  na  preíença  de  a'euns  Fida'gos  £í 
grandes  forças  do  Cavallciro  Dom  Joaõ  de  Souía  ,  oue  em 

jmuita4»  occaííoens  de  feftas  de  touros,  degolou  alguns  fó 
de  hum  golpe,  íahio  o  Conde  de  Borba  dizendo  ,  que  craõ 
acertos ;  e  EIRey  com  generofa  feveridade  refpondeo  :  Sao 

acertos  ,masvejo  ,  que  ninguém  os  acerta  fenao  Dom  Joaõ.  O 

me fmo 
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meímo  Conde  de  Borba  Dom  Vafco  Coutinho  coftumava  Dia  25. 

filiar  em  tom  muito  baixo  ,  mas  âs  vezes  levantava  a  voz  e. 
com  demazia:  EIRey  lhe  diííe  hama  vez  :  Conde  osvoffos 
baxos  JaÕ  tao  baxos ,  que  ninguém  os  entende ,  e  os  voffos  altos 

laò  altos ,  que  ninguém  fe  entende  comelles.  Andavaô  na  Cor- 
te de  Portugal  dous  Embaixadores  de  Caííella,  hum  muito 

vaõ  ,  e  prefumido  ,  e  outro  coxo  ;  e  EIRey  os  diílnio  difere- 

t amente  dizendo ,  3j/e  aque.lla Embaxada naõ  tinha ph }ncm 

cabeça.  Soube  ,  que  Fernando  Serraõ  em  huma  occallaô 

de  feílas ,  querendo  fuftrar  com  mayor  pompa  ,  do  que  fo- 
friaõ  os  feus  cabedaes ,  vendera  duas  quintas  para  comprer 

vários  adornos,  e  entre  elies  hum  gibaô  de  grande  preço  , 
lhe  diííe  EIRey  :  Fernando  Serrão  quantas  quintas  vai  hum 

gibaõ  ?  Certo  Cavslieiro  a  quem  íe  notava  a  intemperan- 
ça no  beber  ,  hindo  falíar  a  EIRey  ,  maíligou  primeiro 

humas  folhas  de  louro,  a  que  muito  cheirava  $  Percebeo 

EIRey  o  cheiro  ,  e  a  traça  ,  c  dille  :  Dizeime  fulano  ,  debai- 
xo deffe  louro  a  como  Mal  a  canada  ? 

Mandou  edificar  a  Fortaleza  da  Mina  >   como  em  ou- 

tra parte  dizemos.   Acrecentou  aos  títulos  de  Rey  de  Por* 

tugaí ,  e  dos  Algarvef  j  o  de  Senhor  de  Guiné.   Deu  prin- 
cipio ao  delcobíimento  da  Índia  por  mar ,  e  terra  :   man- 

dando por  mar  a  Bmhoiomeu  Dias,  e  por  terra  a  ArTonío 

de  Payva  ,   e  a  joaô  da  Covilhã  ,    e  por  ambos  eftes  ca- 
minhos deu  gloneío  fundamento  àquclla  eílupenda,  e  fV 

moíiííima  navegsçaõ.    Inventou  a  notável  fabrica  ,  e  até 

feu  tempo  nunca  vifta,  dos  navios  de  mil  toneladas;  que  fe 
julgou  impcfiivíl  em  quanto  naõ  foraõ  viílos  no  mar.    Deu 
traça  (  que  também  então  fe  reputou  admirável  )  como  pu- 
deílem  as  embaroçoens  menores  jugar  artelharia   groíía  ; 

e  luece dia  muitas  vezes  deíviarem-íe  medrcíamente  de  qual- 
que»  catavdla  Portugúeza  os  navios  de  alto  bordo  de  outras 
naçoens.   Também  cm  ícu  tempo  teve  píincipio  em  Por- 

tugal omaravtlhoío  invento  do  Aftroiabio  em  prandeuriii- 

dade  de  navegação  ,  c  gloria  da  naçaõ  Portugúeza  ,    pois 
delia  aprenderão  as  outras  a  cortarem  o  Occeano  ,  engol- 

fando-fe  nos  immcníos  efpaços  das  fuás  ondas,   por  onde 
fò  tftas  ,   eoC?o  ie  ofFerccem  aos  olhos :   com  certeza  da 

altura  em  que  fe  achaõ  ,  c  da  diftancia  em  que  vaõ  a  ref- 

peito 
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Dia  25,  peito  das  terras  vifinhas  ,  ou  remotas,  de  qee  ie  apartaó  ,  co 
-      ,    para  onde  caminhão.    Antes  de  íe  dar  ncfte  ftgredo,   na- 
Outub.  •  r  •  j^n  r  •>      f 

vegava  ie  por  junto  da  Coita  ,   e  íempre  com  a  terra  a  vil- 
ta,  atados  os  navegantes  ao  temor  de  perderem  com  a 
vifta  delia  o  tino  da  altura  ,  em  que  feachavaõ.  Depois,  cm 

virtude  do  Aftrolabio  ,  perderão  aquelie  temor,  c  ie  f  aci  • 
litou  a  arte  da  navegação  na  forma  ,  <m  que  hoje  a  vemos. 

Em  favor  dà  utilidade  publica  eít^bdrceo  excellentes 

Leys  ,  e  pragmáticas.  Arrancou  grandes  abnzos  ;  prohi- 
bio  os  jogos  illicitos.  Deu  nova  forma  ao  juran  ento  das 

omenagens ,  que  até  o  prefente  fe  obferva.  Aos  f  nhores 
de  terra? ,  tirou  a  juriídiçaô  crimina!  abfoluta  ,  que  tinhaõ  , 
deíígnando  Corregedores ,  e  Miniftros  Reacs,  que  foííem 
devaííar  dos  feui  cxceffos.  Inftituhio  o  fupremo  tribunal 
do  Dezerobargo  do  Paço  ,  as  guardas  dos  Ginetes ,  e  dos 
Archeiros.  Para  remédio  dos  pobres  mandou  edificar  a  real 

fabrica  do  Hofpital  de  Lisboa,  como  em  outra  parte  d^ze- 
I5*de  mos.  Amava  os  Vaííallos,  como  filhos ,  a  Refiaiaõcomo 

may.  Frequentava  os  tantos  Sacramentos,  e  os  exercícios 
de  oraçaõ  ,  e  penitencia  ,  de  que  ,  por  fua  morte  ,  lhe 
acharão  muitos  inítrumenres  ,  com  que  macerava  o  íeu 

real  corpo.  Ouvindo  Miífi  no  feu  Oratório  fuecedeo  ca- 
hir-lhehuma  chinella  do  pè ,  acodio  em  acçaô  de  lha  me- 

ter nellc  o  Dcaõ  da  Capella,  depois  Bifpo  do  Porto ,  e  Ar- 
cebifpo  Primaz  de  Braga  Dom  Diogo  de  Souia,  que  lhe 

eftava  viíinho  ,  e  EIRey  o  naõ  confentio  ,  e  com  rofto  fe* 
vero  o  rcprehendeo  afperanente  de  intentar  pòr  em  ofi» 
íieio  taõ  baixo  as  mios  deítiiadas  ao  miniiterio  dos  (agra- 

dos myfterios  ,  e  facramentos  ,  e  o  mandou  íahir  da  fua 

prefença,  e  que  naõ  tornaíTe  a  ella  ,  nem  fahiífe  de  («a 
caía  ate  que  lho  naõ  mandaííe.  Meííre  António,  íurgiaõ 
mór,  e  homem  fingolar  na  fua  faculdade  ,  era  hebreo  de 

naçaó  ,  e  profiflaõ  :  Converteo-íe ,  e  EIRey  quiz  (cr  (eu 
padrinho,  e  lhe  foi  aííiftir  em  p  doa ,  e  fuecedendo  fat- 
tsr  a  tira  de  pano  com  que  fe  coftuma  arar  a  tefta  des  no- 

vos Chriítãos,  EIRey  puxando  pela  manpa  da  íua  própria 
camiza  cortou  o  que  bailava  ,  dizendo:  Qtie  obra  taõ  /an- 

ta naõ  fofrta  vagares.  Tev«  boas  noticias  da  Filofofia  ,  da 
Mathematica  ,   da  Poezia  ,  e  da  Hiftoria. 

Anda- 
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Andava  EIRey  nos  quarenta  ,  c  hum  annos,  quando  Dia  25, 

lhe  fobreveyo  hurna  terrível  hidropezia,  de  que  logo  fe  cn-  , 
tendeo  ,  que  naõ  poderia  durar  muito.  He  voz  commuma, 

que  lhe  deraõ  veneno.  Aplicoufc-lhe  o  remédio  das  cal- 
das, e  a  eífe  fim  partio  para  a  Villa  de  Alvor  no  Algar- 

ve ,  mas  foi  muito  contrario  o  cífeito  à  efperança  >  por- 
que fe  lhe  hia  cada  vez  mais  aggravando  o  mal    Defcn- 

ganado  de  que  morria  ,  fez  o  feu  teftamento  ,  efcre?endo-o 
Antaõ  de  Faria  ,  e  chagando  a  dictar  ,  que  nomeava  íuc- 
ceííor  do  Reyno  a  feu  filho  Dom  Jorge  ,   o  Faria  ,  com 
generofa  reioluçaô  ,  largando  a  pena  ,   fe  lhe  lançou  aos 
pès,  e  lhe  pedio  com  grande  efficacia,  que  naõ  quizeííe 
manchar   com  aquella  difpoíiçaõ  a  gloria  do  feu  nome  j 
e  EIRey  conhecendo  o  zello  de  quem  lhe  fazia  aquella 
advertência  ,  e  a  juftiça,  erazaõ  delia  ,  cedeo  do  inten- 

to, e  nomeou  fucceííbr  a  feu  Primo,  o  Duque  Dom  Ma- 
noel. Eitando  jà  muito  defacordado  ,  lhe  pegos  da  bar- 

ba o  Prior  do  Crato,  Dom  Diogo  de  Almeida,  para  o  def- 
pertar  ,   e  elie  defpertando  promptamente  o  reprehendeo 

com  feveridade  dizendo  ,  qúe  aquella  deligencia  era  de- 
cente nos  pès ,  e  indecente  na  barba.  Dando-lhe  hum  ac- 

cidente,  em  que  pareceo  haver  efpirado ,  lhe  cerravaõ  a  boc- 
ca  ,  e  os  olhos  ,  mas  abrindo-os  outra  vez  diílc  :  Atnda 
naõ  veyo  a  hora.  Chegou  ella  em  fim  no  ponto,  que  acabou 
de  repetir  as  palavras  :  Agnus  Dei  qui  toilis  peccata  mundt 
miferere  mei  :   em  Domingo  ao  pôr  do  Sol  nefte  dia  ,  àn- 
no  de  1495.  era  idade  de  quarenta  annos  ,  e  féis  mezes  $ 
dos  quaes  reynou  quatorze  annos  ,  e  dous  mezes.    Foi  fe- 
pultado  na  Igreja  Cathedral  de  Sylves ,  e  delia  tresladado 
com  mageftofa  pompa  ao  Real  Templo  da  Batalhav  Foi  ca- 
zado  com  a  Rainha  Dona  Leonor  fua  Prima ,  de  quem  te- 

ve hum  único  filho  ,  o  Príncipe  Dom  AfFonfo ,  que  mor- 
reo  fem  fuccelTaÕ.  Teve  outro  fora  do  matrimonio,  o  fenhor 

Dom  Jorge,  Duque  de  Coimbra,  de  quem  fallamoi  em  ou-  n.de 

tra  parte.  Foraõ  taô  raras  as  excellenciàs  delRey  D.  Joaõ  ,As°fto' 
que  atè  os  feus  inimigos  as  louvarão,   Innocencio  VIII.  Lhe 

-•chamou  em  Conííftorio  pleno ,  Filho  Primogénito  àa  Igreja, 
Carlos  também  VIII.  Rey  de  França  dizia,  Que  para  hu- 

milhar o  mundo  todo  lhe  bafiava  ter  por  irmão  a  EIRey  Dom 

Joat 
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Dia  z^.Joaõ  de  Portugal.  Desfazendo  algum  nas  partes  ,  e  virtu- 

c.  des  deite  grande  Rey,  na  prefença  da  Rainha  Catholica  D. 
'  Ifabel ,  acodio  a  raelma  Senhora  dizendo:  Prouvera  a Deosy 
que  taes  for aô  meus  filhos*  Quando  a  mefraa  Senhora  ou- 
vio  ,  qoe  EiRcy  era  morto ,  diíle ;  Morreo  o  homem.  O  Car- 

deal Dom  Jorge  da  Cofta  ,  quando  lhe  chegou  a  Roma 
a  meíma  noticia  ,  diffe  :  Morreo  o  melhor  Rey  ,  filho  do 
melhor  homem.  Foi  duas  vezes  coroado  Rcy ,  huma  cm  vi- 

da ,  outra  depois  da  morte  de  íeu  pay.  Atè  o  prefente  tem- 
po perfevèra  feu  corpo  incorrupto.  Na  bocca  das  gentes 

conferva  os  nomes  de  Santo,  e  de  Príncipe  Perfeito. 

B 
vi. 

Attholomeu  Filippe  ,  natural  dç  Lisboa,  eftudou ,  © 
leo  os  fagrados  Cânones  na  Univeríidadc    de  Sala- 

manca, e  na  de  Coimbra  tomou  o  gráo  de  Doutor ,  e  foi 

)  Lente  das  Cadeiras  de  Decreto  ,  e  Vcfpera  da  meíma  fa- 
culdade. Naõ  fó  foi  famofo  Jurifta  ,  mas  excellente  Filo- 

fofo  Moral  $  c  de  huma  ,  c  outra  faculdade  deixou  muitas 

compoíiçoens.  Só  pode  imprimir  hum  livro  de  FtBioni- 
bus  :  Outro  in  Cap.fcindite  corda  vrjlrade  Poenitenúa.  Dift* 
i.  muito  louvado  do  infígne  jurifconfulto  Dom  Diogo 
Covarrubias  2.  p.  de  Matrim,  cap.  3.  &  y.  Outro  dei  Confe* 
jo  ,  y  de  los  confejeros  de  los  Príncipes ,  impreíío  em  Coimbra, 
e  em  Veneza  traduzido  na  lingoa  Italiana  por  Júlio  Ce- 
zar  Piovano  di  Carpeato.  Na  Dedicatória  defte  livro  ao 
Cardeal  Alberto,  refere  as  obras,  que  tinha  compofto,  e 
em  graça  dos  curiofos  daremos  aqui  a  fua  relação.  Vinte 
livros  de  regras.  Doutrinas ,  c  opinioens  commuas  no  direi- 

to Canónico  ,  c  Civil  com  muitas  annotaçoens.  Sinco  li- 
vros  de  Conjecturas  in  utroque  jure.  Dons  livros  de  Proble- 

mas ,  e  queftoens  jurídicas.  Quatro  livros  de  Epiftolas  ju- 
rídicas. Doua  livros  de  Confelhos.  Quatro  livros  de  Repe- 

tiçoens  in  utroque  jure.  Seis  livros  de  vários  tratados  de  Di- 
reito Civil,  e  Canónico.  Hum  livro  de  Concordância  dos 

quatro  Evangeliftas.  Hum  livro  da  elegância ,  e  proprieda- 
de de  vocábulos.  Na  lingua  vulgar ,  quatro  Tratados  fobre 

o  regimento  de  huma  bem  inftituida  Republica.  Vinte  li- vros 
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vros  da  Diíciplina  militar.  Quatro  livros  do  Amor  Divuio,Dia  25» 
humano,  e  Cafto.  Quatro  livros  do  Officio  dos  Embaxa-  _  . 
dores.  Dous  livros  de  Problemas  natmaes ,  e  moraes.  Dous 

livros  de  coulas  nattuafs ,  e  moraes.  Dous  livros  de  compara- 
çoens  ,e  parábolas.  Dous  livros  deconíeihos  ailuroa,  e  pru» 

dantes.  Dous  livros  de  repoílas  diíeretas,  e  engcnholas  ío* 
b»e  íe  ic  anda  muito  caminho  em  muito  eípaço  de  tem- 

po ,  ou  depreíTa  em  pouco  $  como  diz  Arifiotelcs  hb. 

Mechanicis.  Alem  deftas  obras ,  que  refere  na  íobredita  De- 
dicatória ,  compoz  mais  hum  Tratado  da  criação  dos  fi- 

lhos, dedicado  ao  Conde  de  Portalegre.  Mais  outro  da  íuc- 
ceíTaô  do  Reyno  de  Portugal.  Mais  hama  carta  ao  íet:hor 

Dom  António,  deíenganando-o  da  pertençaõ  do  Rcyno 
de  Portugal.  Mais  outra  a  Jerónimo  Cardozo,  de  que  eíle 
faz  mençaõ  nas  fuás  obras.  Todas  as  referidas,  que  ficaião 
M.  S.  intentava  imprimir  a  Univeríidade  de  Coimbra,  o  que 
naõ  teve  efTeito  em  grande  prejuízo  da  republica  liteiaiia. 
Murreo  o  Author  delias  neíle  dia  pelos  annos  de  1500.com 
cento  edez  de  idade. 

Hli VIGE- 
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Outub. 

VIGESSIMO    SEXTO   DE 
OUTUBRO. 

I.  Os  Samos  Valentim  ,  e  Encraúde  MM, 
II.  /fay  £)/0£0  ̂   Santa  Anna. 

III.  Z)0/«  /v-éy  Cbrtjlovao  de  Almeida, 

1. 
M  Segóvia,  Cidade  da  Antiga  Lufuania,   pade- 

cerão martírio  nefte  dia  .  armo  de  717,  na  pii- 
pÉfejÉ,  meira  in vazão  dos  Mouro*  cm  Hefpauha,  os  San- 

tos Irmãos  Valentino  ,  e  Eacratide. 11. 

FRey  Diogo  de  Santa  Anna  ,  Religiofo  dos  Eremitas 
de  Santo  Agcílinho  :  Depois  de  bem  iofhuido  nas 

Divinas  letras  ,  paííou  à  índia  por  íupetior  da  M  (Taõ  da 
Períía,  e  foi  Prior  do  Convento,  cjue  a  fua  Oídem  tem 
em  Afpaõ  ,  Corte  dacjuelle  Emperador ,  cuja  g^ça  foube 
merecer  cem  tanto  extremo,  cjue  muitas  vezes  o  f  zia 
comer  à  fua  meza  ,  eihe  mandava  difputar  na  fua  prelen- 
ça  com  os  íeus  Cacizes.  Convertco  a  David  Patriarchade 
Arménia  ,  e  íeis  Bifpos  ,  e  cento  e  tres  Sacerdotes  com 
fins  Parrocjuias  ,  e  os  reduzio  ao  grémio  da  Ig^ja  ,  c  todos 
mandarão  dar  obediência  a  Paulo  V.  no  anno  de  1607. 

Voltou  depois  a  Goa  ,  onde  ajudou  ,  t  promoveo  com 
rn?yos,que  parecerão  milagrofos,  a  erecção  do  muito  Re- 

ligiofo Moíteiro  das  Agoíiinhas  de  Santa  Mónica,  que  ha 
na^uella  Cidade.  Regeiton  o  Bifpado  de  Meliapor :  Mor- 
reo  fantamente  nefte  dia,  anno  de  1644. 

III. 
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Dia  26. de 

Gutub. 

DOM  Fr,  Chriftovaõ  de  Almeida  ,  natural  da  Villa  da 

Golegã  ,  Reiigiofo  Eremita  de  Santo  Ag<  ftinho, 
Meitre  de  Filofofia,  e  Theologia ,  Qualificador  do  San» 
to  Officio ,  Examinador  das  três  Ordens  Militares  Bifpo  de 

Martiria,  Coadjutor  ,  e  Provizor  do  Arcebiípado  de  Lis- 
boa ,  foi  excellente  Orador  ,  e  faõ  ,  e  feraõ  íempre  eíli- 

madas  os  feus  Sermoens  ,  de  que  deixou  quatro  tomos  im- 
preííos  em  Lisboa  ,  e  o  foraô  também  cm  Madrid,  tradu- 

zidos na  lingoa  Hefpanhola.  Imprimio  mais  treze  Ser- 
moens avulíoa  de  graves  ,  e  vários  aííumptos.  Mais  a  fe- 

gunda  parte  da  Hiftoria  do  Capuchinho  Eícocez.  Foi  Va- 
rão egrégio  em  erudição  fagrada  ,  c  como  tal  louvado  dos 

Sábios  Portuguezes  ,  e  Eftrangeiros.  Morreo  na  Villa  das 
Caldas,  nefte  dia,  anno  de  1679.  Jaz  no  Convento  de 

Santo  Agoftinho  daCidade  de  Leiria. 

Hh  ij 
VIGES- 
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VIGESSIMO  SÉTIMO  DE 
OUTUBRO. 

I.  Os  Santos  Vtçente ,  Chrijleta ,  e  Sabina.  MM. 
II.  Horrendos  fwaes  no  Ceo. 

III.  Apparece  hum  Cometa  no  BrafiL 
IV.  Terríveis,  e  repetidos  tremores  da  terra. 
V.  Acclamaçao  de  EIRey  Dom  Manoel. 
VI.  Atoe*  0  infigne  Franctfco  de  Sã  de  Miranda. 
Vil.   Morre  a  Rainha  Dona  Brites  ,    mulher  delRey  Dom 

Affonfo  III.  de  Portugal. 

VIII.  Incêndio  fatal  em  Lisboa  ,   *  medonha  praga  degafa~ 
nhotos. 

IX.  De/embarca  em  Lisboa  a  Rainha  Dona  Ma}  ia  Anna 

de  Aufiria  Nojja  Senhora» 

1. 

MPERANDO  Diocleciano,  e  Maximiniano, 

crudiíTimos  inimigos  da  Igreja,   e  fendo  Pre- 
fidente  de  Hefpanha  Daciano,  homem  tam- 

bém impiiííirao,   pelos  annos  de  303.   pade- 
cerão martírio  neíle  dia  ,   em  Ávila  ,   Cida- 

de de  Caftella,  os  Santos  irmãos ,  e  gloriolos  Mártires  Vi- 
cente ,  Chrifteta ,  e  Sabina,  Portugueses,  e  naturaes  da 

Cidade   de  Évora  :    Huma  Serpeate   foi  gnarda   dos  feus 
fagrados  cadáveres,  aíílm  como  do  outro    Saõ  Vicente  o 
foraõ   os  Corvos.    O  que  naõ   fabendo  hum  dos  muitos 
Judeos ,  cjue  viviaõ  em  Ávila,  com  animo  de  ultrajar  as 
Santas  Relíquias,   fahio  ao  campo,  e  chegando  perto  de 
humas  pedras,  onde  eftavaõ  ,  e  foraô  machucadas  as  ca- 

beças dos  Santos,   fc  avançou  a  elle  a  Serpente,  e  cingiu- 

do-o  pelo  corpo,  o  poz  às  portas  da  morte*.   Nefte  aper- 
to votou  de  abraçar  a  Ley  de  Chrifto  ,  e  fazer  hum  íe- 

pulchro,  em  que  foífem  colocadas  aquellas Santas  Relíquias. 

Naõ  efperava  mais  a  Serpente  j  e  deixando-o  ,  fe  retirou 

manfa- 
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manfamente  para  a  fua  gruta.  Cumprio  o  Judeo  o  queria.  27* 
prometera,  abraçou  a  Religião  Chriítã,  e  recolheo  aquel-  . 
jes  Santos  Cadáveres  em  dicente  íepulchro ,  levantando 
íobreelle,  como  entaõ  íe  coílumava  ,  huma  memoria  j 

Onde,  depois  que  ceifarão  as  períeguiçoens  dos  tirarmos, 

íe  erigio  huma  lgi"ej3.  No  anno  de  1062.  por  revelação 
divina  foraõ  deícobertas  as  Santas  Relíquias  ao  Abhade 
Arlenfe  Garcia  ,  e  EIRcy  Dom  Fernando  trejladou  para 
Leaõ  o  corpo  de  Sâo  Vicente  j  e  o  Abbade  para  o  leu 
Morteiro  os  de  Santa  Sabina,  e  Chrifteta.  Em  Évora,  na 

cafa,  em  que  os  Santos  nacerão,  e  viverão  ,  levantarão  os 

feus  naturaes  huma  Ermida  ,  que  depois  em  1467,  paf- 
iou  a  fer  Igreja,  e  he  huma  das  mais  antigas  da  Cidade. 

11. 

Eynando  em  Portugal  ElRey  Dom  Pedro  I.  íe  virão 
na  noite  defte  dia,  anno  de  1366.  portenrofos  fi. 

naes  no  Ceo.  Alta  noite  começarão  a  mover-íe  as  Eílrel- 
las  com  grande  velocidade  de  Levante  a  Poente :  Logo 
íe  ajuntarão  humas  com  outras,  e  outra  vez  fe  dividirão 

porá  diferentes  partes  também  com  arrebatado  movimen- 
ro  ;  Depois  fe  via  ,  que  defeiaô  do  Ceo  ,  como  grandes 
fogueiras,  e  que  nelle  ficavaõ  vafios  os  efpaços  donde  as 

Eítrcllas  faltavão  ,  e  ao  mefmo  tempo  parecia  abrazar-le 
em  vivas  chamas.  Durou  eíle  horrendo  cfpeclacilo  largo 
cfpaço  à  vifta  de  infinitos  olhos,  de  gente  infinita  ,  que 
cheya  de  temor ,  e  horror ,  cria  ,  que  íe  acabava  o  mundo. 

iii. 
^J  O  mefmo  dia  (  fatal  a  celeíles  metheòros )  anno  de 

ty  1 69  5.  appareceo  fobre  a  nova  Lufuania  hum  Co- 
meta de  aípe&o  prodigiofo  :  Huns  aíiirmavaõ  ,  que  fe  ihe 

reprefentava  em  forma  de  efpada  :  Outros  diziaõ,  que  de 

palma  :  Os  primeiros  perfagiavaõ  difgraças  ,  e  caftigos  : 

Os  fegundos  felicidades,  e  vitorias  ,•  Taõ  facilmente  íe 
equivocão,  e  encontrão  os.olhos,  ecsjoizos  dos  homens! 
Durou  até  os  fins  do  mefmo  anno. IV. 
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IV. 
Outub. 

NO  mefmo  dia,  anno  de  1699.  fe  começarão  a  fen- 
tir  cm  todo  eíte  Reyno,  elpecialmentc  na  Corte  de 

Lisboa,  huns  terríveis  tremores  da  terra,  que  durarão  pe- 
lo reftante  defte  mez,  e  grande  parte  de  Novembro  fe- 

guinte,  e  com  tanta  frequência,  que  andavaõ  te  dos  paí- 
mados,  e  cortados  de  medo  ;  muitos  deíemparavaõ  as  íuas 
calas,  e  fe  recolhiaó  ás  Igrejas  com  fervorofas  luplicas,e 

penitencias ,  pediaõ  a  Deos  i  que  levantaííe  a  maõ  daquel- 
le  temerofocaíligo,e  foi  fervida  a  íumma  bondade  do  Se- 

nhor ,  que  naò  palíaraõ  a  mais  funefta  demonftraçaõ 
aquelles  ameaços  da  lua  ira. 

v. 
NO  mefmo  dia  ,  em  Terça  feira  ,  anno  de  149 j.  foi 

acclamado  Rey  de  Portugal  o  Duque  de  Beja  Dom 
Manoel  na  Villa  de  Alcácer  do  Sal ,  onde  entaó 

eftava  com  a  Rainha  Dona  Leonor  fua  irmã  ,  a  qual ,  e 

todos  os  Prelados,  Títulos,  e  Cavaileiros,  que  le  acha- 
rão prezentes  ,  lhe  bejaraõ  a  mão ,  e  logo  foi  obedecido 

por  todas  as  Cidades  ,  e  Villas  do  Reyno  ,  com  grande 
alegria  dos  povos  :  Era  entaõ  de  idade  de  vinte  e  féis 
annos. 

vi. 
NO  mefmo  anno  ,  e  dia  ,  em  que  o  feliciflímo  Rey 

Dom-  Manoel  empunhou  o  Cetro  ,  nafceo  em  Co- 
imbra o  infigne  Poeta  Francifco  de  Sà  de  Miran- 

da ,  chamado  vulgarmente  o  Plataõ  Portuguez  :  Illuftre 
em  langue  ,  como  ramo  das  Famílias  de  fetis  apelidos, 
hum  ,  e  outro  da  primeira  Nobreza  j  llluftrifíimo  em  to- 

do o  çenero  de  letras  humanas,  em  que  naõ  cedeo  a  al- 
gum dos  grandes  homens  daquelles  tempos ,  e  fc  fez  nos 

futuros  huma  perenne  admiração  a  todos  os  que  fabem  ef- 
timar  mais  os  frutos  de  hum  juízo  maduro  ,  que  as  fo- 

lhagens 
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ihagens  de  engenhos  terdes.    Nas  fuás  obras  poéticas  faoDia27. 

quaíi  tantas  as  feiuenças  ,    como  a*  palavras.    Peio  Sucoimib 

foi  dignamente  chamado    o  Pintaô  Portugacz.   Delle  íal- 
íamos  cm  outro  dia.  »5  de 

Março. 

VII. 

O  mcfmo  dia,  atino  de  1303.  rnorreo  a  Rainha 
Dona  Brites,  fegueda  mulher  delRcy  Dom  Affonfo 
III.  de  Portugal.  Celebraraõíe  os  feus  dcfpoferios 

no  acno  de  1153.  n^°  chegando  a  Rainha  a  doze  de 

idade  ,  para  cjue  com  eiles ,  cifaíTem  as  guerras ,  que  cn- 
raô  havia  entre  o  mefmo  Rey  ,  c  o  de  Caíleila  Dom  Af- 
fonío  X.  o  Sábio,  p:*y  da  mefma  Rainha.  Foi  dotada  de 

muitas  virtudes.  Saó  fundaçoens  fuás  a  Igreja  de  S.  Fran- 
cifeo  de  Alenquer  ,  e  hom  Hofpita!  dos  Meninos  Orfacs 
cm  Lisboa  ,  e  com  fea  Marido  fundou  o  Convento  do 

mefmo  Santo  da  Villa  de  Eílremoz.  Jaz  no  Real  Moftei- 
to  de  Alcobaça.  Muitos  annos  depois  de  fepultada  ,  foi 

aberto  o  íeu  kpu^chro  ,  e  fe  achou  com  rofto  tâo  fermofo, 
que  uaó  parecia  defunta. 

VIII. 

JT  O  mefmo  dia  ,  em  Domingo,  da  racya  noite  para 
^  a  huma  hora,  anno  de  ióoi-  fe  ateou  o  fogo  no 

holpital  de  todos  os  Santos  ,  de  Lisboa  ,  e  oabrazou  in- 

teiramente, e  era  taô  intenfa  a  luz,  que,  a  grande  dif- 
tar.cia  ,  le  viaõ  as  coufas  mais  miúdas  ,  como  fe  fura  de 

dia:  durou  o  incêndio  ,  e  o  eftrago  desde  a  homa  hora 
atè  as  leis  da  manha  :  Nova  fatalidade  fuecedeo  eíle  dia 

cm  Li>boa  >  porque  entre  as  trv-s  ,  e  quatro  horas  da  tarde 
ie  vio  fobre  eiia  huma  immenía  multidão  de  gafanhotos, 

todos  vermelhos  ,  e  de  mais,  que  ordinária  eflatura :  Fi- 
zerzõ  ítu  caminho  para  além  do  Tejo  ,  e  tardarão  três 
dias,  cm  dcíaparecerem  de  todo  do  Orizonte  de  Liáboa. 

líí. 
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Outub. 

NO  anno  de  1708.  havendo  entrado  no  dia  antece- 

dente ao  em  que  eftamos,  pela  barra  de  Lisboa  ,  c 
dado  fundo  na  enceada  de  Saõ  Jofeph  ,  a  Armada  ingie- 
za,  que  conduzia  aSereoiíííma  Rainha  de  Portugal  ,  Dona 
Maria  Anna  de  Aoftría  :  foi  logo  o  Conde  deViiía  Verde, 

Vedor  da  Fazenda  Real  ,  otfetecer  tudo  o  que  podia  ne- 
ceííitar  a  Armada  -,  O  Conde  de  Santa  Cruz  ,  Mordomo 
mòr ,  levou  à  Raioha  hum  recado  dcíRey  j  pelo  íenhor 
Infante  Dom  Franciíco,o  levou  o  Conde  dos  Arcos,  Gcn- 

til-homem  da  fua  Camera  ;  pelos  íenhores  Infantes  Dom 
António,  e  Dom  Manoel  ,  o  levou  o  Conde  Meirinho 

mòr,  feu  Ayo  ;  e  pela  fenhora  Infanta  Dona  Francilca, 

Dom  Chriftovâo  Joíeph  da  Gama,  Vedor  da  cala  da  Rai- 
nha. Ntftedia,  em  Sábado,  levando  ancora  a  Capitania, 

fubio  pelo  Tejo,  que  fe  achava  cnberto  de  infinitas  em- 
barcaçoens  ,  empavezadas  de  bandeiras,  flâmulas,  galhar- 

detes ,  ao  íom  ,  e  eftrondodeinílrumentosmuficos,  e  bé- 
licos de  trombetas  ,  clarins  ,  aboazes,  dos  canhoens  dos 

navios,  e  Fortalezas ,  dos  finos  dos  Conventos  ,  e  Parro- 

quias  da  Cidade,  deu  fundo  a  Capitania,  defronte  do  Pa« 
ço ,  onde  cflava  huma  magnifica  ponte,  e  logo  por  ella, 

fendo  duas  horas  da  tarde  ,  íãhio  a  embarcar-fe  EíRey 

Dom  Joaõ  V.  noífo  fenhor,  acompanhado  dos  íereniíli- 
mos  Infantes  ,  Dom  Francifco  ,  Dom  António  ,  Dom  Ma- 

noel,  c  de  toda  a  Corte.  Kia  EIRey  veflidode  hum»  (çd^ 

parda,  feguindo  a  pragmática,  com  botoens  ds  diaman- 
te*,  habito  ,  e  prezilha  do  chapeo  das  metam  pedras  de 

hum  grande  valor  j  mais  que  tudo  brilhava,  e  levava  to- 
das as  attençoens  a  natural  galhardia  ,  o  fingular  agrado, 

emagftofo  defembaraço  da  peíToa  delRey.  Ao  entrar  no 

bergantim  Real,  que  era  riquiílimo  pela  fabrica,  e  ?drr- 
uos  precioíos  ,  lhe  deu  a  maõ  o  Condr  de  Viila  Ver- 

de ,  a  quem  tocava  por  preheminencia  do  cargo  ,  que 
rinha  de  Vedor  da  Fazenda  Real  das  Armadas.  Depois  de 

JElRey  ,  c  dos  Infantes  feos  Irmãos  ,  entrarão  os  Confe- 
lheirosdeEftado,  os  Gentis  homens  da  Camera,  o  Portei- 

ro 
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ro  mor,  o  Secretario  de  Eftado,  e  outros  Officiaes,  a  queria  27. 

he  concedida  a  entrada  no  bergantim  Real.  A  efte  acom-^    e, i      -  •  U       j      •        r  j  i      Outub. 
pannavao  outros  muitos  com  toldos  de  ricas  íedas  ,  e  telas, 
com  grande  numero  de  remeiros  luzidamente  veftidos .,  em 

quehiaõos  grandes  ,  e  fenhoresprincipaes  da  Corte.  Tan- 
to ,  cjue  o  bergantim  Real  abordou  a  Capitania  ,  abateo 

efta  a  íua  bandeira,  e  vieraõ  ao  ultimo  degrào  da  cícada 

do  Teu  portalò  receber  a  EIRey  o  Almirante  Bings,  e  Mi- 
lord  Gaíovvay  ,  e  fubio  EIRey  acompanhado  dos  que  ha- 
viaõ  entrado  no  bergantim  Real;  Chegando  à  porta  da 
Camera,  fahio  a  Rainha  a  rccebello  ,  e  íe  faudarao  os  Aui 

guftiflimos  Confortes  com  reciprocas  fatisfaçoens ,  e  corte- 
zias.  Os  l^reniiíimos  Infantes  D.  Franciico,  ̂ fAntonio  ,  e 

Dom  Manoel  ,  hindo  a  |íor-fe  de  joelhos  para  bejar  a 
mão  à  Rainha,  inclinando-íe  ella  o  não  confentio.  Dei» 
cerão  os  Reys  para  o  bergantim,  trazendo  EIRey  pela  mão 

á  Rainha  da  parte  ef^uerda,  e  os  Infantes  a  diante  ,  e  to- 
da a  Corte,  que  o  havia  feguido.  Separado  o  bergantim 

da  Capitania,  difparou  efta  toda  a  fua  artelham  ,  fendo 

íeguida  de  toda  a  Armada,  e  de.  todos  os  navios,  que  ef- 
tavão  no  rio  ,  e  das  Torres,  e  Fortalezas.  Tanto  que  as 
Mageftades  defembarcarão  na  ponte,  mandou  EIRey  co- 

brir os  grandes  ,  começou  a  Marqueza  de  Unhão  a  ex- 
ercitar o  cargo  de  Camereira  mòr  da  Rainha,  largando- 

lhe  a  cauda  ,  em  que  atêíli  pegava  a  Condeça  de  La- 
Tour  ,  aue  viera  exercitando  o  melmo  officio.  No  fim  da 

ponte  ,  jà  no  laguaô,  antes  de  fubir  a  eícada,  eftava  a  ferenif* 
fima  Infanta  D.  Francifca ,  aíTiftida  da  Marqueza  de  Fontes, 

íua  Aya  ;  feguiao-fe  a  fenhora  Dona  Luiza  ,  meya  irmã 
da  fcrenilTima  Infanta  ,  depois  a  Duqueza  de  Cadaval  ,  de- 

pois as  fenhoras  de  honor  ,  e  Damas ,  todas  com  precio- 
fiííimas  joyas,  e  galas.  Pertendco  a  Infanta  bejar  a  mão 
à  Rainha,  e  efta  o  naõ  confentio,  è  lhe  correfpondeo 
com  carinhofos  abraços.  Desde  alli  atè  a  Capella  Real, 
para  onde  foraõ,  tudo  fe  via  ornado  de  admiráveis  pintu» 
ras,  e  preciofas  armaçoens ;  e  chegando  os  Reys  aoíitial, 
fizerão  oraçaõ  ,  ficando  a  Rainha  àmão  efquerda  delRey, 
e  à  da  Rainhaos  fereniífi mos  Infantes  Dom  Francifco,  Dom 
António,  Dom  Manoel  ,  e  Dona  Franciíca.    Receberão 

li  as 
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Dia  27. as  bênçãos nupciaes,  que  lhe  lançou,  reveftido  em  Ponti- 

e  ficai,  Nuno  da  Cunha  de  Ataide  ,  Bifpo  Capeltaõ  mòri\ 

'  e  com  o  meímo  acompanhamento  fe  recolherão  a  Palá- 
cio ,  detendo-fe  algum  tempo  no  Camerim  da  Rainha. 

Naqaella  noite  cearão  em  publico  juntas  as  Mageftades ,  e 
Altezas  ,  fervidas  de  todos  os  ieus  criado*  ,  e  Qfficiaes  da 

Caía  Real.  Benzeo  a  meza  o  Capellaõ  mòr  ,  e  no  fim 
deu  as  graças,  eftando  nefte  tempo  cm  pé  asMageftades, 
e  Altezas.  Na  mefma  noite  ,  e  nas  duas  feguintes,  efttve 

illuminada  toda  a  Cidade  ,-  as  Torres,  Fortalezas  í  e  Navios 
repetirão  as  falvas  de  toda  a  fua  artelharia  j  No  Paço  Ic 
conxjnuaraõ  em  muitas  noites  excellentes  mufícas,  e  íerc- 

na*ta$  *  Há^eraõ  fogos  de  artificio  de  admirável  idea  no 
terreiro  do  Paço  :  Correraõ-íeNouros  em  trez  tardes  ,  a  que 

aífiítiraõ  luas  Mageftades,  e  toda  a  Corte;  f>raõ  Caval- 
heiros de:fte  feftejo  Real  o  Vifconde  de  Viila-Nova  de  Cer- 

veira ,  o  Conde  do  Rio  Grande,  e  o  Conde  de  Saõ  Lou- 

renço ,  com  grande*  apparat^)  ,  luzjmento,  e  deíembara- 
ço  -}  O  Vifconde  também  teve  a  ventagem  de  levar  dian- 

•^*^Hf-e  vinte  e  quatro  negros  cativos,  veitidos  muito  luzida- 
mente ,  e  cada  hum  levava  a  fua  carta  de  alforria  ,  e  li- 

berdade ,  com  que  ficava. 

:■>■ 

VIGES- 
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de 

VIGESSIMOOITAVODE 
OUTUBRO. 

I.  Vitoria  do  Conde   Dom  Henrique  ,    e  acção  generoja  do 

mcfmo. 

II.  A '  famo/à  vitoria  do  Salado. 
III.  Conqmjia  da  Cidade  de  Ttàóre. 

IV.  Soror  Ignez  do  Hfftrito  Santo.     I 

V.  Dom  D  togo  da  Annunciaçaõ  '^ujUniano, 

1. 
OS  princípios  do  Governo  do  Conde  Dons 
Henrique,  havia  na  Cidade  de  Lamego  hum 

Rey  Mouro,  por  nome  Ecla,  o  qual  domi- 
nava a  mefma  Cidade,   e  outras  muitas  ter- 

ras circunveíínhas:  Efte  ,defprczando  o  pou- 

co poder  do  novo  Príncipe,  fe'meteo  com  mão  armada 
pelas  povoaçoens  dos  Chriftãos  ,  e  levando  muitos  cati- 

vos ,   e  grandes  defpojos ,  fe  hia  jà  recolhendo  $  Sahio- 
lhe  ao  encontro  o  valerofo  Conde  ,  e  travando-fe  ncftc 
dia  ,  anno  de  1101.   hum  duro  combate  ,  entre  fieis  ,   e 

inficis,  ficarão  eftes  vencidos ,   e  prezo  Ecla  ,   e  Tua  mu- 
lher Axa  ,   que  viera  com  elle  a  paiticipar  da  gloria   do 

triunfo  ,   que  fuppunhaõ  infalível  ;  Com  efta  nobre  pre- 
za,  para  complemento  da  vitoria,  voltarão  os  Portugue- 

zes  lobre  a  Cidade  de  Lamego,  a  qual  facilmente  fe  lhe 
rendeo  ;   Entaó  o  defpojado  Ecla ,   e  faa  mulher,  vendo 
quanto  Deos  ajudava  a  parte  dos  Chnftaôs,  e  inferindo 
dcfte  principio,  que  íó  a  Ley  de  Chrifto  era  verdadeira, 
diíTeraõ  ,   que  fe  queriaó   bautizar  :    Eftimou  o  Conde» 
muito  mais,  que  a  vitoria,  cita  acertada  refoluçaõ  ,  e  com 
outra  fummamente  generofa  ,  depois  de  inftruidos ,  c  bau- 
tizados   os  dous   Reys  ,   os  meteu  ootra  vez  de  pofle  da 

Cidade,  e  das  terras  ,   que  de  antes  poííuhiaô  ,    impon- 
do-lhe  hum  moderado  tributo. 

li  ij  IL 
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Dia  2  ff. 
de  TT 

Outub.  xx* 

D  Aremos  aqui  bama  abreviada  noricia  dâ  famofa  vi. 
toria  do  Salado,  por  haver  mirado  nella  hum  Rcy 

Portuguez,  e  haver  fido  nclla  huma  grande  parte.  Cor- 
ria o  anno  de  1340.  quando  Haliboaíem,  Rey  de  Mar- 

rocos, e  de  Belamarim,  conjurado  com  EIRcy  de  Grana, 
da,  entrou  pelai  terras  de  Heípanha  com  nuroercfiflimo 
Exercito,  e  fe  poz  fobre  Tarifa,  Praça  fituada  íobre  o  Eí- 
treito  de  Gibaltar:  Teme©  juftameote  E.Rey  Dom  AfTon- 
fo  XI.    de  Caftclla  cfta  perigola  inv^zaõ,   e  pedio  foccor- 
ro  a  EIRey    de  Portugal    Dom  AfTonfo  IV.  mediando  a 
Rainha  Dona  Mana,   mulher  dacjueilc  Rcy,  e  filha  dtfté: 
Naõ  duvidou  o  Portuguez  entrar  naemprtza,  antes  com 
prompta  ,  c  galharda  refoluçajõ  paflou  logo  em  ptííoa  a 
Caírella  ,  e  o  feguiiaõ  numcroíos  efquadroens,  cos  mais 
Infidos    Ca»allciros  ,  que  então  havia  no  Reyno:  Con- 
ferva-fc  a  memoria  do  Ar.cebifpo  fde  Braga ,  Dom  Gon- 

çallo Pereira  -t   De  íeu  filho  Dom  Álvaro  Convives  Pe- 
reira, Prior  do  Crato  j  De  Dom  Gil  Fernandes  de  Carva- 

Jho  ,   Meftrc   de  Santiago  ;   De  Dom  Eftevaõ    Gonfalvcs 
Leytaó,   Meílre  de  Ayiz;   De  Rty  Goníalves  de  Caftello- 
brancoj   De  Lopo  Fernandes  Pacheco  ,  Senhor  de  Ferrei- 

ra j  De  Gonçallo  de  Soufa ;  e  por  Alferes  roór  do  Eften- 
darte  Real,   Gonçallo  Corrêa  de  Azevedo,  neto  do  famo- 
íilfirno  Mcftre  de  Santiago,   Dom  Payo  Corrêa ;   Era  taõ 
numerofo  ,  c  formidável  o  Exercito  dos  infiéis ,  que  naõ 
faltarão  pareceres  entre  os  Catholicos  ,   de  que  feria  con- 
veniente  largar  lhe  a  Praça  de  Tarifa  ,  com  tanto  ,  que 
fahiffe  de  Hcfpanha  aquclla  immenía  multidão  ,•   Mas  EU 
Rey  de  Portugal ,  com  femblante  íevero  ,   e  coração  dcA 
temido,  diííe :  Que  naõ  fahira  do  feu  Reyno  em  peíToa, 
para  confentir,  que  aos  feus  olhos,  fe  entregaífe  aos  in- 

fiéis huma  Praça  de  tantas  coníequencias  -y  c  ícm  efperac 
mais  confultas,  determinou,  que  em  todo  o  calo  fe  ha- 

via de  dar  a  batalha  ;  Achavaô-fe  ao  m.efmo  tempo  os 
Çhriírãos,  envoltos  em  huma  névoa  taõ  groíTa  ,  que  mal 
fe  podiaõ  ver  huns  aos  outros  ,  o  que  deu  caula  a  novo temur 
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temor,  e  nova  perplexidade  ;  O  que  advertido  pelo  RcyDia  2S. 

Portuguez  ,  diíle  a  altas  vozes:  §>uc  fe  animaffem  %  porque     de  , 
toda  aquella    névoa  era  Mannà  ,  que   o  Ce  o  çhmia  Jobre  o 

feu  Povo  ,  para  fot  falecer  os  ânimos  naquella  hora  de  emef~ 
tirem  aos  infiéis  j    E  com  aquellaa   palavras  do  Pfalmiíla: 

Exurgat  Deus,    Sf  dijfipentur  immici  ejus  :   Atacou  valero- 
famente  a  batalha  pela  loa  parte;  O  mefmo  fez  pela  fua 
o  Caftclhano,  e  íe  baralharão  as  Cruzes ,  e  as  Luas  era 

hum  dos  mais  horrendos  ,  e  perigofos  combates  ,  que  o 

mundo  vio  em  muitos  Scculos  ;  Ao   noílo   Rey  Portugez 

coube  ;   da  parte  contraria  ,  o  de  Granada  ,  cujos  efqua- 
droens  eraõ   fem  duvida  os  mais  práticos  ,  c  valerolos  de 

todo  o  campo  inimigo  $  Mas   foi  taõ  vigorofa  a  impref- 

faõ,  que  nelies  fizeraõ  os  Porto^uezes,  que  depois  de  hu- 
ma  obftinada  refiftencia,  voltarão  as  coftas  ,  e  os  nofíos 

lhe  foraõ  muitas  legoas    no  alcance  ,   femeando   aquelles 
campos  de  corpos  mortos,  e  defpedaçados  ;  Ao  mefmo 

tempo  EiRey  de  Caftelja  fazia  o  feu  dever  ,  como  Prín- 
cipe ,  que  era  de  grande  Valor,  a  que  ajudava   a  emula* 

çaõ  do  Portuguez  ,  o  qual  já   vitoriofo  pela  fua  parte, 
o  vinha  agora  íoccorrer  ,    c  ambos  confumaraõ  glorio- 
famente  a  vitoria  ,   com  tal  deftroço  ,  e  mortandade  dos 

infiéis ;   que  fe  afilrma  chegarão  os  mortos  a  quatro  cen- 
tos e  fmcoenta  mi!:   Dos  Chriftãos  morrerão  pouco  mais 

de  vinte  ,  couía  dificultofa  de  crer  ,   mas  muito  crivei  >  3 

quem  advertir,  que  neftes  cafosde  femelhantcs  batalhas  en- 
tre Chriílãos  ,   e  infiéis  ,  entrava  a  máõ   todo  poderofa 

do  Senhor  dos  Exércitos  j   Foraõ  recebidos  na  Cidade  de 

Sevilha  os  dous  Reys   vencedores   com  o  mais  Infido,  e 

pompoío  triunfo  ,  que  vio  Heípanha  ;   o  Caftelhano  cfTe- 
receo  ao  Portuguez  tudo  o  que  quiztífe  dos  riquiflímos 
deípojo*  da  batalha  $   Mas  eíle  ,  com  galharda  refoluçaõ, 
dilTe  :  Que  naõ  viera  a  ganhar  riquezas ,  fenaõ  gloria  : 
Que  nenhuma  outra  couía  queria  (  nem  quiz  )  mais  que 
hum  bom  numero  de  bandeiras  do  Exercito  vencido,   as 

quaes   por  muitos  tempos  penderão   em  varias  Igrejas  de 
Portugal,  e  particularmente  na  Cathedral  de  Lisboa,  fo- 
bre  a  íepultura  do  mefmo  Rey.    Levou  também  comíígo 
hum  Infante  Mouro ,  e  depois  o  rcíiituhio  graciofamen- 

tc 
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Dia2.S  tç  a  EiRey  feu  pay ,  naõ  querendo  aceitar  homa  exceíTiva 

n    e.    forna  de  dinheiro,   que  o  mefmo  Rey  ihc  oíferecia   pela 

'liberdade  do  filho ;  Efta  foi  cm  compendio  breve  a  famo- 
fâ  batalha  do  Salado  ,  nome,  que  íe  lhe  dhivou  de  íe  dar 
junto  a  hum   Rio  do  mefmo  nome. 

iii. 
Elos  annos  de  1519.  era  Governador  da  Fortaleza, 

que  os  Portuguezes  dominavaõ  em  Ternate  ,  Dora 
Jorge  de  Menezes  :  Faziaõ  nos  cruel  guerra  os  Reys  de 

TMore  ,  e  Geilolo  t  ajudados  de  hum  bom  corpo  de  Caf- 
telhanos  ,  que  haviaõ  aportado  naqucllas  Ilhas  ,  e  com 
vanos  pretextos  intentavaó  lançar  delias  aos  Portuguezes: 
Reíolveo  íe  Dom  Jorge  ,  com  ío  cento  e  fincoenta  ,  e  com 

alguns  Mouros  naturaes  da  terra,  a  hir  dar  fobre  os  con« 
trarios  ,  que  eftavaõ  unidos  ,  e  fortificados  na  Cidade  de 

Tidore,  que  dá  nome  ao  Reyno  aííím  chamado  ;  Seguin- 

do efta  reíoluçaõ  ,  pofto  que  muitos  lha  enconrravâo,  pe- 
la defigualdade  do  poder,  amenh  ceo  nefte  dia  fobre  aquel- 

Ja  Cidade  ,  c  com  iníigne  valor  romperão  os  noflos  as  trin- 
cheiras ,  e  obras  exteiiores,  entrarão  a  mefma  Cidade  ,  e 

ultimamente  a  Fortaleza  ,  com  grande  deftroço  dos  inimi- 

gos, e  taõ  pouco  da  noífa  parte  ,  que  delia  fó  ficarão  al- 
guns feridos  :  Os  Caílelhanos  íe  renderão  a  arbítrio  dos 

Vencedores,  e  ficarão  ,  por  então,  aquellai  Ilhas  obedit 
entes  ,  e  pacificas. 

IV. ■ 

SOror  Ignez  do  Efpinto  Santo  ,  huma  das  primeiras 
Medras  eípirituaes  do  Convento  daEfperançade  Lisboa, 

foi  Religiofa  de  grandes  virtudes  ,  devoçoens ,  e  affcótos, 

que  dedicava  ao Santiífimo  Sacramento.  Na  prefença  dcfte 

foberano  myfterio  virão  moitas  Rcligiofas,  que  da  iua  boc- 

ca  fahião  failcai  de  fogo  ,  e  que  tinha  a  cab  'ta  coroada 
com  huma  grinalda  de  flores.  Faleceo  nefte  dia  com  gran- 

de opinião  de  Santidade  no  anno  de  1  570.  Paliados  trin- 

ta e  dous  annos  depois  de  morta,   fe  abrio  a  íua  fej  ultura, 

e  ia- 
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e  fahio  delia  ,  huran  grande  fragrância  ,   que  nas  mayores  Dia  2&, 
diftancias  do  clauftro  fe  percebia  com.  notável  admiração.     <*e 

Mayor  foi  o  aífombro  quando  virão  os  papeis  em  que  guar- 
darão algumas  relíquias   de  feus  veneráveis  oílos ,  banha- 

dos de  óleo ,  que  delles  cornáo   com  o  meímo  fuaviffimo 
cheiro. 

V. 

DOm  Diogo  da  Annunciaçaô  Juíliniano  nafceo  na 
Freguezia  de  Saõ  Lourenço  de  Lisboa,  na  idade  de 

dezafeis  annos  foi  admitido  a  Cónego  fecular  da  Congre- 
gação de  São  João  Evangelina  ,  onde cftudou  Filofofla  ,  e 

Theologia  ,  e  fe  graduou  Doutor  pela  Univerfidade  de 
Coimbra,  na  qual  era  ouvido  com  attençaõ  ,  e  refpeito. 
O  mefrao  logrou  cm  Roma,  onde  o  levarão  negócios  da 

fua  Congregação  ,  e  deu  a  conhecer  naquella  Corte  a  fu« 
blime  esrera  do  feu  talento,  nos  mais  graves  púlpitos,  e 

tribunaes  ,  principalmente  no  do  Santo  Oíficio  ,  que  mui- 
tas vezes  o  coniultava  ,  e  eftimava  o  feu  parecer.  Na  mcí- 

ma  Cúria  ,  por  aprefentação  delRey  Dom  Pedro  II.  de 
Portugal,  foi  fagrado  ,  pelo  Cardeal  Leandro  Colloredo, 

nas  dignidades  deBilpo  da  ferra  f  e  Arcebilpo  deCranga- 
nor  nos  Eftados  da  índia.  Reftituido  à  Corte  de  Libboa 

paia  fazer  viagem  para  aquelles  eirados  ,  e  empregos  ,  o 

impedirão  graviííimos  achaques  ,  que  o  obrigarão  a  re- 
nunciar o  Arccbifpado  ,  e  fe  lhe  coníignou  côngrua  de 

trezentos  mil  reis  no  Bifpàdo  de  Miranda  :  O  Biípo  da 
Guarda  ,  Ruy  de  Moura  Telles  ,  ihe  deu  outra  de  duzentos 

mil  reis  :  O  primeiro  Marquez  de  Abrantes  ,  grande  ve- 
nerador  dosfabios,  o  aprefencou  na  Abbadia  de  Santiago 

de  Antas,  que  paífados  trez  annos  renunciou  cem  reler- 
va  de  fete  centos  mil  reis  de  penfaõ  annual  :  O  Arccbií- 
po  de  Évora,  Dom  Simaó  da  Gama  ,  o  -nomeou  feu  Co- 

adjutor, Provifor  ,  e  Preíidente  da  Rtlaçaõ  Eccleíiaítica, 
que  exercitou  com  admirável  expedição,  e  3dminiftraça5 

la  juftiça.  Nob  dous  Actos  de  Cortes  (  foraõ  as  ultimas) 
que  fe  celebrarão  em  Lisboa  no  primeiro ,  e  quarto  dia 

de  Dezembro  de  1607.  fez,  por  parte  do  Eftado  Eccle- 
fiaftico, 



256  ANNO  HISTÓRICO 

Dia  28. fiaftico ',  as  Praticas  com  a  expreííaõ  ,  elegância  ,  e  gra- ~      ,    vidade,  que  nellas  fe  vè,  e  achaõ  imprefhs.   Com  o  utu- 
Outub.  .      .      '    V      c  i-  r 

lo  de  Troreo  Evangélico   impnmio   quatro  tomos  ce  ex- 
cellentes  Scrmoens,  moraes  ,  hiftoricos  ,  e  panegíricos ; 

alem  de  outros  avultas ,  também  impreflos  -y  entre  os  quaes 
faõ  notáveis,  e  íingulares  dous  de  A&o  da  Fé  ,  que  pre- 

gou nos  que  fe  celebrarão  em  Ltíboa  a  6.  de  Setembro  de 
170J.  e  em  Évora  a  20.  de  Julho  de  17 10.  Muitos  curió- 
fos  ajuntaõ  eftes  dous  Sermoens  ,  e  os  eílimaõ  como  non 

fim  ultra  daquelle  aífumpto.  Deixou  M.  S.  três  tomos  de 
folha  Turris  Davidtca  contra  Jud<eos.  Mais  hum  tomo  de 

folha  Volatm  Aqmla ,  five  Expofitto  I/teralis ,  mora/is ,  &f 

allegorica  tn  Eptftolas  S\  Joannn  /Ipojlolt.  Deixou  a  loa  li- 
vraria á  Cala  dos  Cónegos  Seculares  da  Congregação  de 

Sa5  Joaõ  Evangelifta  de  Évora,  onde  fora  noviço,  e  te- 
ve a  fua  primeira  educação  rciigiofa  ,  e  identifica.  Na 

meíma  Cidade  faieceo  neíle  dia,anno  de  171  3.  com  íin- 
coenta  e  nove  de  idade,  ]:z  ,  como  deixou  ordenado, 

no  Átrio  da  Igreja  de  Saó  Joaõ  Evangelina  ,  e  pelos  feus 

Cónegos  fe  lhe  fez  hum  magnifico  funeral  com  aííiíten- 
cia  das  Religioens  ,  e  da  nobreza  da  Cidade  ,  em  que 
orou  o  Padre  Meftre  Jeronymo  de  Santo  Thomaz  ,  Có- 

nego da  mefma  Congregação,  com  cite  Thema:  Oritur 
Sol,  &  occidtt ,  &  ad locum  fuum  rerert?tur:  ibtque  rena/' 
cens,  gyrat  per  mertdtem.  Ecckfiafies   1. 

VIGES- 
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VIGESSIMO  NONO  DE  OUTUBRO. 

I.  Os  Santos  Maximiliano ,  e  Valentim,  MM, 
\\.   Dom  Joaõ  Jheofonio. 

III.  Juramento  delRey  Dom  Affonfo  Henriques. 
IV.  Vence  Pedro  Mafcartnhas  a  EIRey  de  Btntaú. 

V.  SolemniJJima  ProciJJaÕ  das  Relíquias  de  Santa  Cruz  de 
Coimbra. 

VI.  Tresladaçaõ  primeira  do  corpo  de  Santa  Ifabel ,  Rainha  de 
Portugal. 

VII.  Morre  o  Príncipe  Dom  Pedro  afilho  delRey  D.  Joaõ  P\ 

noffo  fenhor. 

1 

M  V.ianna,  nobre  Vil  Ia    da  Província  de  Entre 
IfefAi  Douro,  c  Minho,   íítaada  na  foz  do  Rio  Lima, 

padecernõ  atrociííimos  tormentos  os  Santos  Ma- 
ximiliano ,   e  Valentino  ,  neíle  dia,  pelos  an- 

nos  de  424. 

11. 

DOm  Joaõ  Theotonio  ,  fegundo  Prior  de  Santa  Cruz 

de  Coimbra,  digno  fucceílor  do  Santo  do  leu  fobre» 
nome,  de  quem  era  fobrinho,  everdadeiro  imitador  nas 

virtudes:  Morreo  com  geral  opinião  de  Santo  ncfte  db, 
anno  de  1 181. 

111. 

NEfte dia  do  anno  de  11 52.  celebrando  EIRey  D,  Af- 
fonfo  Henriques,  primeiro  de  Portugal ,  Cortes  com 
todos  os  eftados  do  Reyno  na  Cidade  de  Coimbra, 

fez  juramento  da  V»íaõ,  que  tivera  de  Noíío  Senhor  Jeíu 
Chnílo ,    t.eze  aunos  antes,  no  de  ti  39.  eftando  com 

Kk  íea 
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Dia29.fcu  exercito,  pequeno  em  numero  ,  mas  grande  em  valor, 

0  ,  no  campo  de  Ourique,  junto  à  Viíia  de  Caftro  Verde  da 

'Província  doAlcmtejo  ,  tendo  em  frente  contraria  hum 
formidável  exercito  de  finco  Reys  Mouros,  dosquaes  o  cer- 

tificou a  Mageftade  divina,  que  naõ  fó  triunfaria  ,  c  ven- 
ceria a  prefente  batalha  ,  mas  quantas  pelejaíTe  contra  Os 

inimigos  da  fé  ,  como  fe  vio  naquellá  occafiaõ,  em  que 
venceo,  e  deftruhio  totalmente  os  finco  Reys  Mouros  ,  e 
em  todas  quantas  pelejou  contra  os  inimigos  da  Cruz  de 
Chrifto.  Em  memoria  defte  vencimento,  e  dsquella  Vi 

faõ,  deixou  o  mefmo  Rey  por  armas  a  efte  Reyno  as  fin- 
co quinas  em  forma  de  Cruz  ,  taõ  conhecidas  ,  e  reípei 

tadas  cm  todo  o  mundo  por  vencedoras,  e  triunfantes.  O 

original  do  auto  doíobredito  juramento  eílá  no  Real  Mof- 
teiro  de  Alcobaça. 

IV. 

PEdro  Mafcarenhas ,  Fidalgo  illuftriííimo ,  fendo  Capi- 
tão de  Malaca  (fobre  outros  pòítos,  em  que  fempre 

íe  houve  com  fingular  prudência  ,  e  valor)  tendo  noticia, 
de  que  havia  fnecedido  no  governo  da  índia  ,  por  morte 
de  Dom  Henrique  de  Menezes  $  Como  não  pudtile  naquel- 

le  anno  ( que  era  o  de  i  j  2  6*. )  voltar  a  Goa ,  por  fer  paf- 
fada  a  monção  ,  quiz  entre  tanto  por  dtfpedida  empregar 
as  armas  no  caftigo  de  deus  Reys  vifinhos,  que  inftftavão 
aquella  Cidade.  Ajuntou  a  eíle  íim  huma  Armada  de  vin- 

te vellas,  em  quele  embarcarão  quatro  centos  foldados  Por- 
tuguezes ,  e  íeis  centos  Malayos  ;  Com  cfte  poder,  fe  fí- 
zeraõ  na  volta  de  Bintaõ,  onde  fe  achava  o  Rcy  da  mefma 
Cidade  ,  afTíftido  dclRey  de  Pam  ,  íeu  genro  ,  que  com 
huma  Armada  de  trinta  velas  o  veyo  íoccorrer  nefta  occa- 

fiaõ ,  fazendo  duplicado  o  noífo  empenho,  e  o  noffo  pe- 
rigo: Porquê  era  força  contrsílar  primeiro  ama  Arma- 

da inimiga,  por  mar,  e  depois  com  o  Exercito  dclRey  de 

Bintaõ,  por  terra j  Mas  nem  por  ilTo  deímayaraõ  os  va- 
Jerofos  Portuguezes ,  antes,  crecendo  nas  dificuldades  o 
valor,  fe  dividirão  em  dnas  partes ,  e  huma  inveftio  a  Ar- 

mada, outra  a  Cidade  ao  mefmo  tempo  ;  huma,  e  outra 

con- 
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contendia  contra  numero  exceflivamente  íuperior  :  Por-  Dia  29: 

que  fobre  a  ventagem  das  vellas  ,  fe  achavão  cm  Bincaô  icte  de, mil  homens  eleolhidos  ,  c  bem  armados.  Foi  duriflimo 
hum  ,  e  outro  combate,  mas  em  ambos  confeguiraõ  01 

Portuguezes  a  viótoria  ,  com  inilgne  deftrcço  ,  e  mor- 
tandade dos  inimigos :  Dos  que  defendiaõ  a  Cidade  ,  mor- 

rerão quatro  centos  ,  e  ficarão  metidos  ao  grilhão  dons 
mii:  Da  Armada  das  trinta  relias,  fe  renderão  doze ,  e  as 

outras  fugirão  deftroçadas,  e  hum ,  c  outro  Rey  ,  fe  reti- 
rarão percipitadamente ,  conftrangidos^  a  eedetem  o  mar^ 

e  o  campo  aos  vencedores.  Succcdeo  efta  buzarra  ,  e  glo- 
riofa  facção  nefte  dia,  no  anno  referido,  e  por  tila  (  fo- 

bre outras  muitas  )  fez  Pedro  Mafcarenhas  immortal  o  fe» 
nome  j  Pofto  que  ao  mefmo  tempo  ,  o  tratava  de  defeom- 
por,  e  desluzir  a  enveja  ,  c  a  ambição,  nas  contradiçoens, 
que  teve  íebre  o  governo  da  índia  >  que  finalmente  naõ  lo- 

grou como  referem  as  hiftorias  ,  que  trataõ  dos  fucecífos 
daquelle  tempo, 

v.  I 
.    .. 

G Santuário  de  Relíquias   do  Real  Mofteiro   de  Santa 
Cruz  de  Coimbra  he  homa  das  couías  grandes ,  e  ad- 

miráveis de  Portugal  -y   nefte  dia,  anno  deijoj.  íc  expu- 
zeraó  à  veneração  dos  fieis  em  huma  foremniíTirra  Procifc 

faô  de  grande  apparato,  e  triunfo,  que  fahio  da  Cathedral 
da  rneima  Cidade  até  aqoelle  Mofteiro  ,  com  ricos  ando- 

res, que  levavaõ  os  cneyos  corpos  das  Relíquias  ,  que  naõ 
podiaõ  hir  nas  mãos  ,   e  diante  de  cada  andor  hia  huma 
figura  ,  que  reprefentava  muito  ao  natural   o  Santo ,  cuja 
era  a  Relíquia  do  meyo  corpo  ,  com  outras  figuras  mui- 

to própria  ,  e  ricamente  veftidas  ,    que  repreíentavaõ  as 
principaes  virtudes  ,  e  excellencias  dos  mclmos  Santos  ,  os 

quaes  hiaõ,  conforme  as  íuas  Jerarquias ,  em  diverfos  co- 
ros ,  de  Apoftolos,   Mártires,  Doutores  ,  Confe  flores,  e 

Virgeos.  Ultimamente  hia  a  figura  do  Grande  Patriarcha  S. 

Agoftinho  ,  veftido  de  Cónego  Regular,  com  preciofa  mi- 
tra na  cabeça  •  e  a  fua  Relíquia  levava  debaixo  de  Palio  o 

Bifpo  Conde,  Dom  Aífonfo  deCaftcllo-branco,  e  os  Cone- 
Kk  ij  gos 
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Di*29.gos  da  fuaSé  de  Coimbra  levarão  as  de  outros  Santos,  À- 
n,  ,  cofnf)anhara5  efta  Prociflaõ  todas  as  bandeiras  dos  Offieios> 

da  Cidade,  com  moitas  danças,  c  ternos  de  charamellas,  e. 

clarins,-  moitas  Confrarias,  e  Communidades  Regulares, 
todo  o  Clero  ,  e  Cabbido  da  mefma  Cidade.  Detrás  do. 

Palio  hia  o  Reytor  da  Univeríidade,  Dom  AfFonío  Furta- 
do de  Mendoça ,  o  Senado  da  Camera  ,  c  todas  as  jufti- 

çis  Da  Igreja  de  Santa  Cruz  fahiraõ  a  receber  efta  Pro- 
ciíTaõ  as  figuras,  do  Anjo  Cuftodio  dos  Cónegos  Regu*- 
lares ,  da  Virtude-,  do  Tempo  ,  da  Fortaleza  ,  da  Juítiça, 
òo  trabalho,  ido  Merecimento,  do  Premio;  e  a  efte  acom- 

panhavaõ  dous  Anjos  com  os  braços  cheyos  de  ricas  Ca- 
pellas  ,  com  que  coroavaõ  as  figuras  dos  Santos  ,  dcpbis 
que  as  das  fuás  virrudes  os  faudavão  com  alguns  verfos ,  ao* 
iom  de  fuave  muííca  de  Anjos  ,  que  eftaváo  nos  degraos 

de  hum  trono  ,  onde  prezidia  a  virtude  ,  c  fe  fazia  a  co- 

roação Na  porta  da  Igreja  forio  recebidas  as  Santas  Relí- 
quias pela  Communidade  dos  Cónegos  Regulares  com  Te 

Deum  Laudamm ,  cantado  a  trez  coros  com  muitos  inftru* 

mentos  ,  a  que  fe  feguirão  muitos  repiques  de  finos ,  e 
grandes  luminárias  ,  e  fogos  de  artificio.  Profeguiraõ-fc 

as  feftas  poroito  dias ,  e  Dom  AíFonío  de  Caftello-branco',, 
Bifpo  Conde  ,  que  lhe  tinha  dado  principio ,  celebrando 
com  grande  folemnidade  Miíía  Pontifical  em  prefença  das 

fantas  Relíquias,  na  fua  Cathedral  nefte  dia;  no  íeguin- 
te  pregou  em  louvor  'das  mefmas  Relíquias  na  Igreja  de 
Santa  Cruz,  com  o  Thema  feguinte  a  Protegam  ctvttatem 

tjiam  propter  me ,  é  propter  Davtd  fervum  meum.  Ifa.  cap. 
37.  o  qual  Sermaô  fe  imprimio  em  1596.  No  mefmo  dia 
celebrou  a  Mifla  folemne  o:  Reytor  da  Univeríidade,  Dom 

AfíFonfo  Fartado  de  Mendoça.  No  oitavo  dia  fe  conclnhi^ 
raò  as  feftas  com  outra  Procilfaò  das  fantas  Relíquias  pe- 

los Clauftros  do  Convento;  muito  folemne  ,  eviftofa;  e 

tudo  fe  fez  com  extraordinária  grandeza ,  pompa  ,  e  ma- 
gnificência, que  não  cabem  na  noífa  pena  ,  e  brevidade. 

vr. 
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Dia  20. 

VI.  de 
Outub. 

^^  Efte  dia  nnno  de  1677»  fe  fez  com  grande  pompa, 

|)  c  folemnidade  a  primeira  ttesladaçaõ  do  incorrup- 

to corpo  da  Rainha  Santa  lfabel,  do  tumulo,  em  que  efte- 
ve  trezentos  e  quarenta  e  hum  annos  na  Igreja  do  Moftei- 

ro  de  Santa  Clara  de  Coimbra  ,  para  o  novo  ,  e  Real  Mof- 

teiro,em  que  defeança ,  para  o  qual  juntamente  fe  muda- 

rão ,  em  companhia  da  Santa  Rainha,  as  Religioías  do  meí* 
mo  Morteiro  em  mageftofa  prociííaõ   ;    na  qual  levou  o 

pendão  de  tella  branca  ,  que  tinha   o  retrato  da  Rainha 

Santa  ,   o  Marquez  de  Arronches  ,  e  as  borlas  delle  leva- 
vaô  feu   filho  António  Rozendo  ,  e  o  Conde  da  Ponte. 

Seguia- fe  o  pendão  da  Irmandade  da  mefma  Santa  ,  tam- 
bém com  o  feu  retrato.   Depois  a  bandeira  da  Cidade.    De- 
pois as  Communidades  das  duas  Ordens  dos  Religiofos  de 

São  Francifco.   Depois  a  Cruz  Cathedral  ,  paramentados 

os  Cooegos    com  Pluviaes.    Depois   a  Communidade  das 

Religioías  ,♦   Ultimamente  o  pallio  de  tella  com  oito  va- 

ras douradas ,  que  levavão  o  Marquez  das  Minas,  o  Vif- 
conde  de  Villanova  da  Cerveira,  os  Condes  da  Feira  ,  de 

Figueiró,  de  Aveiras,   de  Santa  Cruz,   de  Soure,  e  de  Al- 
vito }   todos    com  os  mantos    das  Ordens  ,  que  profefla- 

vão.   Debaixo  do  pallio  hia  o  depoíito  do  corpo  da  San- 

ta Rainha,  que  levavão  revertidos  Pontificalmente  os  Bif-, 
pos  de  Lamego,   Porto,  Vizeu,  Miranda  ,  Pernambuco,e 

Targa  ,   ajudados  dos  Prelados  de  algumas  Ordens.    Se-' 
guia-fc  preíidindo  o  Biípo  Conde  Dieccfano  de  Coimbra, 
Dom  Frey  Álvaro  de  Saõ  Boaventura, da  Ordem  de  Sa5 

Franciíco  ,•  e  a  feu  lado,  também  revertido  de  Pontifical 
o  Bifpo    de  Saõ  Thomé.    Logo  formavaõ   duas  alas  os 
Doutores,   e  Meftres  da  Univerfidade  em  Preftito ,   cora 

Capelos ,  borlas ,   e  velas  ,  e  ultimamente  o  IllurtriíTímo 

Dom  Jozè  de  Menezes ,  Reytor,  e  Reformador  actual  da 

melma  Univerfidadc  no  meyo  dos  Senadores  da  Ca  mera. 

Bordavão   o  caminho  defta  prociífaõ  do  Mofteiro  velho 

até   o  novo  ,    as  mais  Commonidades   dos  Collegios  de 

Coimbra.    Chegado  o  corpo  da  Santa  Rainha  á  Igreja, 

oco- 
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Dia  29. 0  colocarão  no  Altar  ,  do  qual  fubia  hum  trono  ,  onde 

0  e,  no  dia  feguinte  fe  expoz  o  Santiífímo  Sacramento,  e  ce- 
lebrou Miíía  Pontificalmente  o  mefmo  Bifpo  de  Coim- 

bra, pregou  o  do  Porto  de  manhã  ,  e  de  tarde  Frey  Pan* 
taleaõ  do  Sacramento  da  Ordem  de  Saõ  Franciíco.  Ulti- 

mamente foi  pofto  o  Cofre  do  corpo  da  Santa  Rainha  em 

hum  de  Criftaes  engaftados  em  colunas  de  prata  ,  que  ti- 
nha mandado  fazer  o  Bifpo  de  Coimbra,  Dom  ArTonfo 

de  Caftellobranco  ,  e  fe  fechou  com  três  chaves,  que  íe 
entregarão  ,  huma  a  Roque  Monteiro  Paim  ,  Secretario  de 
Eílido  deíta  funçaô,para  a  dar  ao  Principe  Dom  Pedro, 
entaõ  Regente,  e  depois  Rry  II.  do  nome  deite  Rcyno; 

deu  íe  a  íegunda  chave  ao  Biipo  de  Coimbra,  e  a  tercei- 
ra à  Prelada  do  Convento.  No  mefmo  Altar  txiftio  o  cor- 

po da  Santa  Rainha  ate  o  anno  de  1696.  no  qual  fe  trás- 

lho. C  iadou  para  a  tribuna  da  Capella  mór  ,  como  jà  diffemos 
cm  outra  parte* 

VIL 
•    ■ 

NO  mefmo  dia,  anno  de  1714»  em  hnma  Segonda 
feira,  ás  três  horas  da  tarde  ,  com  dous  annos  ,  e 

dez  dias  de  idade  ,  mofreo  em  Lisboa  o  Principe  Dom 

Pedro  ,  filho  dos  Reys  de  Portugal ,  Dom  Joaõ  V.  e  Do- 
na Maria  Anna  de  Auftria  Noífos  Senhores.  Em  obfequio 

de  Saõ  Francifco  Xavier,  o  trazia  a  Rainha  fua  mây  vef- 
tido  com  a  Roupeta  da  Companhia  de  JESUS  ,  e  nella 

ordenou  ,  que  foííe  fepultado ;  e  com  Real  pompa  foi  le- 
vado ao  Morteiro  de  Saõ  Vicente  ,  onde  jaz  cm  depofí- 

to.  Pegarão  no  caixaõ  o  Duque  de  Cadaval ,  os  Marquc- 
zes  de  Fronteira  ,  de  Cafcaes ,  os  Condes  de  Aveiras ,  de 

Avintes  ,  de  Aífumar  ,  todos  Confelheiros  de  Eftado, 

i .    . 

■ 

TRIGES- 
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TRIGESSIMO  DE  OUTUBRO. 

I.   Saõ  Marçal  M. 

1K   Celebra-fe  o  Jegundo  cazamento  de  EIRey  Dom  Manoel 
com  a  Infanta  Dona  Maria, 

111.  Bizarro  fuccejfo  nas  portai  de  Marrocos. 
1. 

AM  Marçal,  Soldado  Portuguez  ,  padeceo  mar- 
tírio cm  Tangere  nefte  dia  ,  anno  de  198.  im- 

perando Diocleciano. 

11. 

AJuftado  o  cazamento  de  EIRey  Dom  Manoel  com 

a  Infanta  Dona  Maria,  terceira  filha  dos  Reys  Ca- 
tholicos  ,  a  condozio  até  as  rayas  de  Portugal  ,  Dom 
Diogo  Furtado  de  Mendoça  ,  Arccbifpo  de  Sevilha  ,  e 

outros  muitos,  c  grandes  Senhores,-  e  da  Villa  de  Mou- 
ra (  onde  a  entrega  fe  fez  )  a  acompanhou  o  Duque  de 

Bargança  Dom  Jayroe,  e  Dom  Álvaro  de  Portugal,  tio 

do  mefmo  Ducjue  ,  e  Dom  Rodrigo  de  Mello  ,  que  de- 
pois foi  Conde  de  Tentúgal,  e  Msrqucz  de  Ferreira,  fi- 
lho de  Dom  Álvaro,  e  Dom  Franciíco  Coutinho,  Con- 

de de  Marialva  ,  e  Loulé,  eDomArTonfo,  Bilpo  de  Évo- 

ra, tio  também  do  Duque  de  Baigança  5  e  na  Villa  de  Al- 
cácer do  Sal  ,  onde  íe  achava  EIRey,  os  recebe©  o  mef- 

mo Bifpo  nefte  dia,  em  Sexta  feira,  anno  de  1500. 

111. 

DTogo  Lopes ,  Alcayde  de  C,afim,  com  quatro  cen- 
tos, e  trinta,  e  fete  de  cavallo  chegou  nefte  dia, 

ignoramos  o  anno,  a  huns  aduares  pouco  mais  de  huma 

legoa  de  Marrocos,  onde  matou  muitos  Mouros,  capti- 
vou 
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Dia  50.  vou  íincoenta  ,  c  três  ,  arrebanhou  dez  mi!  ovelhas  ,  e 

0  e,  trezentos,  e  trinta  came'los.  Pofta  em  feguro  efta  preza^ 
'  foraõ  alguns  dos  noííos  Cavalleiros  bater  com  os  cotos 
das  lanças  nas  portas  de  Marrocos  ,  bradando  .-  Vtva  EU 
Rey  Dom  Manoel  Nojfo  Senhor.  Foi  tal  o  fuílo  da  Cida- 

de ,  que  o  feu  Rey  em  peífoa ,  com  a  mayor  parte  da  íua 

gente,  fahio  ao3  noííos  Cavalleiros ,  os  quaes  fe  defende- 
rão de  maneira,  que  matando  quatro  dos  Mouros,  mais 

bizarros,  que  fe  adiantarão  a  acometer  os  noííos  ,  fe  reco- 
lherão eftes  aos  Aduares  ,  onde  os  efperavaô  os  mais  ,  e 

dahi  a  C,afim  com  a  referida  preza ,  onde  foi  muito  ce- 
lebrado efte  fueceífo. 

TRIGESSIMO  PRIMEIRO  DE 
OUTUBRO. 

I.  Nace  EIRey  Dom  Fernando  de  Portugal. 
II.  Nace  EIRey  Dom  Duarte  de  Portugal* 
III.  Pazes  entre  Portugal ,  e  Caftella. 
IV.  Inundação  em  Luboa. 

V.  JoaÕ  Fernandes  Vtetra. 
VI.  Homens  de  larga  idade. 

1. ESTE  dia,  em  Segunda  feira  ,anno  de  j  34  j. 
nacco  em  Coimbra  o  Infante  Dom  Fernan- 

do,  depois  Rey  de  Portegal  ,•  foi  o  terceiro, 

e  ultimo  parto,  de  que  faleceo  a  Infanta  Do- 
na Conftança,  mulher  do  Infante  Dom  Pe- 

dro, depois  Rey,  primeiro  do  nome  ,  de  Portuga!.  Jà  fal- 
"•  <Je    Íamos  do  feu  Revoado. Outubro.  ' 

N 
II. 

O  mefmo  dia  ;  anno  de  1391.  naceo  em  Vizeu  o 
Infante  Dom  Duarte,  Rey  de  Portugal  ,  filho  dos 

Rcys 
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Reys  Dom  Joaõ  I.  c  Dona  Filippa,  que  lhe  pozeraõ  aquel-D^S1* 

le  nome,  em  memoria  de  feu  vifavo  materno  Duarte  III.  G  eb de  Inglaterra.  .  c 
o  9.  de  Se- 

tembro.  , 
III. 

SObre  as  grandes  Guerras,  qoe  houve  entre  Portogal, 
e  Caftella  ,  que  durarão  ardeotiífimas  o  efpaço  de  vin- 

te e  nove  annos  ,  fe  ajuftaraõ  as  primeiras  pazes  entre 
ambas  as  Coroas,  lendo  em  Caftella  Embaxador  de  Por- 

tugal Joaõ  Gomes  daSylva,  Alferes  mór  do  Reyno :  Go- 
vernava entaô  aquelle  Reyno  a  Rainha  Dona  Catharina 

viuva  de  EIRey  Dom  Henrique  III.  na  menoridade  de 
íeu  rilho,  EIRey  Dom  Joaõ  11.  que  ficara  menino  de  vin- 

te e  dous  mezes ,  por  morte  de  EIRey  íeu  pay;  E  a  mef9 
ma  Rainha ,  juntamente  com  o  Infante  Dom  Fernando^ 
irmaõ  de  EIRey  feu  marido,  que  era  também  Tutor  do 
novo  Principe,  firmarão  na  Villa  de  Aythoo  os  tratados 
da  Paz  com  decentes,  e  úteis  condiçoens  para  huma,  e 
outra  Coroa  ncfte  dia,  anno  de  141 1. 

IV. 

NErle  dia  ,  anno  de  1575.  havendo  chovido  quaít 
todo  o  mez  fem  interrupção  alguma  ,  dias  ,  e  noi- 

tes,  chegí  u  a  fer  a  cheya  taõ  grande  ,  que  fe  alagou  a 
Praça  do  Rocio ,  e  a  rua  nova ,  e  todas  a»  adjacentes  , 
caulando  graviííimas  perdas. 

i 

v. 
A  Ilha  da  Madeira  J  famofa  entre  as  do  Occcano  ,  è 

huma  das  mais  ricas  joyas  da  Coroa  Portugueza, deu 
nobre  nacimeoto  a  Joaõ  Fernandes  Vieira,  na  Cidade  do 
Funchal  ,  Cabeça  da  meíma  Ilha.  Nos  primeiros  annos 
paíTou  ao  Brafil  à  Província  de  Pernambucp  ,  onde  a  for- 

tuna lhe  correo  taõ  favorável  ,  que  naõ  havia  naquellas 
panes  homem  de  mais  groíTos  cabedaes  :  Sabia  adquirir , 

e  de í pender  com  igual  providencia,  e  generoíidade:  So- 
Ll  bre 
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Diaji.bre  liberal  ,  era  entendido  ,  e  valerofo  ,  prendas  ,  com 
~      ,    que  conciliou  facilmente  osafTeétos,  c  as  cftimaçoens  de 
Outub.  ̂    .  T  rM     j         •        j- 

todos  os  que  o  tratavao  :  Logo,  que  os  Olandezes  invadi- 
rão aquella  Província  ,  começou  a  levar  com  impaciente 

indignação  os  exceffos,  que  lhe  via  fazer,  de  barbara  cru- 
eldade j  Creceraõ  eftes  ,  e  creciaõ  ao  mefmo  tempo  no 

coração  de  Joaõ  Fernandes  Vieira  os  dezejos  da  liberda- 
de, e  da  vingança:  Sahio,  finalmente  ,  a  campo,  e  deu 

principio  àquella  empreza  nobiliííima  ,  que  taivez  não 

tem  igual  exemplo  nas  mais  celebres  dos  Gregos  ,  e  Ro- 
manos. Poucos  homens,  e  deíarmados  fe  animarão  a  con- 

traítar  com  huma  Potencia  formidável,  radicada  jà  pro- 
fundamente naquella  terra  ,  com  Cidades  ,  com  Fortale- 

zas ,  com  Armadas  ,  e  com  todas  as  prevençoens  de  con- 
quifta,  e  defenfa:  Baíhvaó  fó  os  intentos,  para  fazerem 
gloriofos  áquelles  poucos  Portuguezes  í  Mas  elles  levarão 
os  intentos  ao  fim  ,  porque,  finalmente,  quebrada  cm  trin- 

ta annos  de  guerra  viva  a  arrogância,  e  abatido  o  orgu- 
lho dos  inimigos  ,  os  lançarão  daquelle  Eílado  ,  fendo 

nelle  Joaõ  Fernandes  Vieira  o  primeiro  ,  c  principal  al- 
fertor  da  liberdade:  A  fua  refoluçaõ  deu  faufto  piincipio 
a  efta  grande  empreza  ,  o  feu  valor  a  profeguio  ,  a  fua 
conftancia  lhe  poz  o  ultimo,  gloriofo  remate:  Nas  bata- 

lhai o  feu  braço  ,  nas  confultas  o  feu  voto  ,  eraõ  a  fe- 
gurança  das  mais  infignes  vitorias  ,  e  das  mais  acertadas 
direcçoens.  Na  falta  dos  meyos  neceífarios  para  o  pro- 
greíTo  da  guerra,  fuprio  fempre  com  os  feus  cabedaes  ,  c 
com  tanta  liberalidade,  que  paliava  a  profuzaõ.  O  San- 

to, e  Summo  Pontífice  Innoccncio  XI.  lhe  deu  cm  hum 
Breve  o  Titulo  de  Reflaurador  da  Igreja  na  America  y  O 
Senhor  Rcy  Dom  Joaõ  IV.  o  fez  Alcayde  mor  de  Pinhel, 
Governador  de  Pernambuco  ,  e  do  íeu  Confelho  de  Guer- 

ra :  A  Senhora  Rainha  Dona  Luiza  ,  regendo  o  Reyno 
na  menoridade  do  Senhor  Rcv  Dom  Arfonfo  feu  filho,  o 

fez  General,  e  Governador  dos  Rcynos  de  Angola:  O  Se» 
nhor  Rey  Dorp  Pedro  II.  lhe  chamava  o  Heroe  da  nof- 
fa  Idade,-  Em  todas  lerá  perdurável  a  fua  memoria,  cele- 

bre ,  e  famofo  o  feu  nome.  Falcceo  ncfte  dia ,  anno  de . . . . 

VI. 
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Dia  $  r. 

de 
Outub. 

NEÍle  mez  de  Outubro  ,  anno  de  1732.  faleceo  na 
Viíla  de  Palmella  Francifco  Cordeiro  com  carito  e 

quatro  annos  de  idade  ;  e  no  lugar  dos  Montes , 
termo  da  mefma  Viila  ,  António  Corrêa  com  cento  e 

quinze^'  e  na  Quinta,  chamada  dos  Peixes,  do  Vaife  ef- 
turo  de  Lisboa  ,  também  faleceo  neíle  mez  ,  anno  de 

1734.  em  idade  de  cento,  e  quatorze  annos,  trts  mtzes, 

e  treze  dias  ,  e  com  todo  o  fr-u  juizo  perfeito  ,  António 
Rodrigues ,  por  alcunha  o  Perdigão  ,  que  coda  a  lua  vi- 

da foi  Quinteiro. 

SSbe 

MM 

LI  ij 
DIA 
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DIA  PRIMEIRO 
DE    NOVEMBRO. 

I.  Santa  Genebra  ,  huma  das  nove  Irmans. 
II.  Santa  Bazeliza ,  também  huma  dai  nove. 
III.  Santa  Sita.  V.  M. 
IV.  SaÕ  Mauzona.  B.  C. 

V.  Santa  E/pinella.  K 
VI.  Saõ  Pedro  ,  Ermitão. 
Vil.   Santo  Aihanazio.B.  M. 

VIII.  0  Conde  Dom  Henrique. 
IX.  A  Rainha  Dona  Thereja. 

X.  Primeiros  defpoforios  da  Emperatriz  Dona  Jjabel  com  o 

Emperador  Carlos  V. 
XI.  De/cobre  fe  a  Bahia  de  Tcd.s  os  Santos. 

XII.  Levanta-fe  o  primeiro  cerco  de  Dto. 
XIII.  Nafce  o  Príncipe  D.  Manoel,  filho  delRey  D.  Joaõ  III. 
XIV.  Erecção  da  Uniyerfidade  de  Évora. 

X  V.   Mot  re  a  Infanta  D.  Ifabeljilba  de/Rey  Dom  Filippe  III. 
de  Portugal. 

XVI.  António  de  Sou/a  de  Macedo. 
XVII.  Parto  extraordinário. 

i. 

GLORIOSA  Sant.i  Centbra  ,   liuma  das  nove 

Irmans  Bracarense* ,  aquém   às  mais  refpei- 
tavaõ  ,  e  obedeciaõ  como  a  Mãy  ,  por  ícr  2 

mais  velha  de  todas ,  padecco  ncíle  dia  glorio- 

ío  martírio  na  Cidade    de  Tuy  -f  Chamaõ-fe 
do  nome  dcfta  Santa  ,  muitas  mulheres  cm  Portugal ,  pela 
fingular  devoção  ,  cjue  lhe  tem. ir. 
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II.  de 

Novel' 
NOmeímo  dia,  mai  cm  differente  anno  ;  confeguio 

a  Coroa  do  martirio  Santa  Bazeliza,  também  huma 

cUsnove,  em  cerca  Cidade  daSyria;  Difpondo-fe  por  or- 
dem ,  e  providencia  faperior ,  que  cftas  nove  venturoiai 

Irmans  banhaííem  com  o  íeu  Tangue,  e  acreditaffem  com 

o  leu  martirio  as  três  partei  do  Orbe  ,  acè  o  feu  tempo  co- 
nhecidas: Bazdiza  a  Azia,  Germana  a  Africa,  as  outras 

a  Europa. 

iii. 

SAnta  Sita  ,  ou  Zita  ,  Virgem  Mártir,  foi  a  piedofa 
Donzella  ,  que  oceultou  as  nove  Irmans  Portugutzas ,  e 

as  livrou  da  morte  ,  c|ue  lhe  mandava  dar  fua  Mây  Calcia, 
e  as  criou,  e  doutrinou    na  Fé   fco-no  dizemos  em  ourra    0  .  . 

\  r  1  r  1      -rr  1       1  r^  io.dej 
parte  J  conleguindo  a  gloria  iingulaníhraa  de  dar  a  Deos  naro. 

nove  difcipulas  ,  Virgens,  e  Martirc*.  Annos  depcis  fui  tam- 
bém martirizada  Santa  Sita  ,  e  mereceo  acompanhar  na 

gloria  do  triunfo  as  filhas  defeu  efpirito.  No  lugar,  onde 

padeceo  martirio,  naõ  longe  da  Viiia  deThomar,  fe  edi- 
ficou com  o  feu  nome  hum  Convento  da  fagrada  Religião 

de  SaõFrancifco  ,  e  alli  dizem  que  eftá  feu  corpo ,  poílo 

•que  a  incúria  dos  antigos  ftz  cfquecer  o  lugar  determina- 
do.    Foi  fea  martirio  nefte  dia  ,  pelos  annos  de  155. 

IV. 

Aõ  Mauzona,  Arcebifpo  de  Merida,  Metropcli  ih  an- 
tiga Luíicania  ,  natural  da  meína  Cidade ,  Vanô  fsmo- 

fo  em  letras,  e  virtudes ;  Por  cilas  foi  elevado  â  Mitra  da 

fua  Pátria  ,  emprego,  em  que  deu  illuílres  provas  de  ardenre 
caridade,  de  inceíTante  vigilância,  de  fortaleza  invencí- 

vel. Dominava  por  aquelles  tempos,  em  grande  parte  de 
Hefpanha,  a  Ceita  dos  Aniano*  ,  os  quaes  o  períeguiraõ 
com  ódio  implacável.  Por  vezes  lhe  intentarão  dar  a  mor- 

te ,  c  com  erfeito   o  dcfpojaraõ  da  íua  Igreja,  e  condem- 
naraô 
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Dia  i.  nara5  a  perpetuo  defterro  ;  Mas  foi  mais  poderofa  a  in- 
de  tercefTaõ  de  Santa  Eulália  ,  Patricia  ,  e  Patrona  daquclla 

'  Cidade  :  Porque  com  maravilhofas  Viíoens  ,  e  com  pa- tentes maravilhas  ,  de  caí  forte  inrimidon  os  Hereges ,  e 
animou  os  Catholicos ,  que  Mauzona  ,  com  grande  glo- 

ria ,  e  triunfo  daFè,  foi  reftituido  á  (ua  Pátria,  e  à  fua 

Igreja,-  onde,  depois  de  haver  prezidido  a  dous  Concilios 
Toledanos  ,  acabou  ditofamente  a  vida  nefte  dia  ,  acno 
de  6o  6f 

v. 
SAnta  Efpinella  Virgem  ,  Religiofa  da  Sagrada  Ordem  de 

Cifter  no  muito  obfervante  Mofteiro  de  Arouca,  onde 

refplandeceo  cm  virtudes,  e  milagres  j  Na  fua  morte  (íuc- 
cedida  nefte  dia  )  foraõ  ouvidas  vozes  de  Anjos:  Referem- 
fe  íingulares  maravilhas,  que  tem  obrado  a  favor  dos  que 
invocaõ  a  íua  interceííaõ, 

vi. 

EM  Ávila  ,  Cidade  da  antiga  Lufitania  ,  fe  renova  nef- 
te dia  a  memoria  de  Saõ  Pedro  Frmitaõ  o  qual  reti- 

rado a  huma  foledade  fez  nella  vida  afperiírima,  coroada 

com  huma  preciofa  morte  ,  que  Deos  illuftrou  com  mila- 
gres ,  porque  ao  tempo  de  eípirar  íe  tocarão  miiagrefa- 

mente  por  íi  mefmos  os  finos  de  Ávila,  ede  outras  povoa- 
çoens  circunvifinhas.   Floreceo  pelos  anncsdeii35. 

VII. 

SAnto  Athanazio,  Bifpo,  hum  dos  primeiros  Difcipu- 

los  do  Apoftolo  Santiago  ,  dos  que  o  mefmo  Santo  con- 
verteo  no  território  de  Braga  ,  o  qual  padeceo  martyrio  em 

C,aragoça  ,  Metropoli  do  Reyno  de  Aragaõ,  nefte  dia, 
anno  de  59. 

viu. 
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VIII.  Novêb 

DOM  Henrique  ,  tronco  cxcelfo  dos  gloriofos  Rcys 

de  Portugal  ,  Príncipe  nobiliflimo  da  grande   Caía 

dos  Duques  de  Borgonha  ,   defcendentc    por  varonia    le- 
gitima dos  Reys  de  França  ;  filho  quarto  de  Henrique , 

primogénito  de  Roberto  primeiro ,  que  foi  irmaõ  de  ou- 
tro Henrique  primeiro  ,   Rey  de  França  ,  e  ambos  filhos 

de  Roberto  o  Santo.   Foi  may  do  noíío  Dom  Henrique  9 
Hermcngarda  ,  filha  do  Conde  Reynaldo   de  Borgonha. 
Vendo  ,  que  nacera  tarde  para  fucceder   na  Cafa  de  fea 
pay ,  tratou  de  fabricar  a  fua  fortuna  á  ponta  da  cfpada, 
e  de  íuprir  com  o  valor  a  grandeza  dà  primogenitura,  que 
lhe  negara  o  nacimento.   Paííou  a  Hefpanha  ,  dominada 

ainda  entaõ  dos  Mouros  em  grande  parte  ,  com  os  quaes, 
os  Chnítãos  andavaõ  em  continuas  guerras,  e  oellas  co- 

meçou a  merecer ,  e  confeguir  illuftrc  nome ,  e  gloriofa 
fama.   Era ,  por  aquelles  tempos ,  Rey  de  Caftella  ,  e  Leaô  % 
Dom  Arfonío  VI.  o  qual  ,  como  Príncipe  magnânimo  s 
e  valeroío  ,  fez  fingularcs  eftimaçoens  do  novo  hofpede, 

quaes  devia  ao  cxcelfo  do  feu  nacimento  ,  e  aos  fobera- 
nos  dotes ,  que  admirava  na  fua  peíloa.    AíTiftio  fempre 
ao  lado  do  mefmo  Rey   na  conquiíta  de  Toledo  ,   onde 

deu  illuftres  provas  de  valor  ,  e  difeiplina.    Fiou-lhe  va- 
rias emprezas  ,  cm  que  excedeo  as  efperanças,  que  todos 

havião  concebido  do  feu  brio  ,  e  EIRey  fc  vio  obrigado 

a  remunerar  com  prémios  competentes  taõ  galhardas  ope- 

raçoens.    Deu-lhe  por  mulher  a  Rainha  Dona  Thereja, 
fua  filha,  e  da  Rainha  Dona  Ximena  Nunes  de  Gnímaõ, 

com  quem  o  mefmo  Rey  era  cazado  ,  pofto,  que  depois 
fe  diíTolvco  o  matrimonio,  por  ferem  parentes,  e  lhe  de» 
em  dote  ,  com  o  titulo  de  Conde  (  titulo  o  mayor,  que 
entaõ  havia  em  Hefpanha  ,  depois  de  Rey  )  as  terras  jà 
conquiftadas   em  Portugal  ,  e  as  que    foffe  conquiftando 

no  mefmo  Reyno.    Nelle  ,   profeguio  a  guerra  contra  os 
infiéis,  fempre  com  feliciífimos  íucecífos.  Entrou  com  el- 

les  em  dezaíete  batalhas  campaes ,  e  de  todas  fahio  glo- 
riofamence  vencedor,  alem  de  outros  muitos  encontros  de 

menor 
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D,a  >•    menor  nome,  naõ  de  menor  perigo.   Em  ham  fe  sviftou 
xt     -i    com  Aimanfor  ,  foberbo  Rey   dos  Mouros,  e  entaõ  mais 

'foberbo  ,   porqae    lhe  concedera  pouco  antes    a  fortuna 
hum  fuccdTo  fclice.   Poz  o  Conde  as  eíporas  ao  Cavallo  , 
e  com  eftupenda  rcfoluçaõ  ,  o  envcftio  ,  e  fez  cahir   em 

terra,  e  logo  deixando-fe  cahir  fobreellè,  lhe  teve  a  ef- 
pada  iobre  a  garganta  ,   mas  vendo  ,   que  lhe  fervia  mais 

a   íua  prizaô  ,  qne  a  fua  morte,  o  fez  cativo  ,  e  ao  mef- 
mo  tempo  atacarão  os  feus  íoldados  aos  in fieis   com  taõ 

vigorofa  imprcíTaõ,  que  quebrantados,  e  confuzos  os  bár- 
baros ,   padecerão   horrível   mortandade.     Dtftes  cafos  lhe 

íucccderaõ  muitos,  e  de  alguns  fazemos  memoria  nos  dias 

a  que  tocaõ.   Corria  o  anno  de  1094    quando  os  Prínci- 
pes Chriftãos  fe  ligarão  a  inftancias  de  Urbano  11.   a  fiiiy 

da  conquifta  dos  Lugares  Santos  dejerolalem,   e  naõ  que* 
rendo  faltar  ElRey  Dom  Affbnfo  em  occafiaõ  taõ  celebre, 
defpedio  hum  groífo  loccorro  dtbaxo  da  condu&a  de  Hen  s 

rique  ,   a  quem  Urbano  nomeou  hum  dos  doze  Capitaens 
tiaquella.íagrada  expedição.    Levou  o  Conde  em  fua  com- 

panhia grande  numero  de  Portuguezcs  ,  c  muitos  da  pri- 
meira nobreza  ,  que  obratão  naquella  guerra  ilíuftriílimas 

acçoens.   Sobreíahio  Ruy  da  Sylva,  iliuíhe  Cavalleuo  Por- 
tuguez  ,    porque  eílando  frente  a  frente  os  dous  Exércitos, 
Catholico  ,  e  infiel  ,  fahio    defte   hum    alentado  Turco 

deíafiando  a  qualquer  Chriftão,  que  fe  quizeíle  com  ei- 
le  combater.    Sahio  lhe  o  generofo    Sylva  ,  e  depois  de 
hum  bravo  conflióto  ,   em  que  ambos  moítraraõ  bem  o 

valor,  e  a  deftreza  com  que  jogavaô  as  armas  ,   fe  trava- 

rão corpo  a  corpo,  e  o  Portuguez  apertou  entre  os  bra- 

ços ao  Turco  de  maneira,  que  lhe  fez  faltar  os  olhos  fo- 
ra ,  e  o  lançoa  morto  no  chaõ  ,  como  dizem  fuecedera 

a  Hercules  com  Anteo.  A  efle  modo  obrarão  os  Portu- 

guezes  ,  os  quaes  ,  fendo  infignemente  briuíos  na  pátria, 
ainda  o  coftumaõ  fer  mais,  fora  delia,  d  muito  mais  com 

o  exemplo  ,  e  à  vifta    do  íeu  Príncipe  ,  e  P.incipc  tão 

esforçado,   e  deftemido ,  como  Henrique  era.   Coniegui- 
da  a  grande  gloria   da  conquifta  da  Santa  Cidade  ,  e  de 

outras  ,   que  formavão  hum  nobre  Eftado  ,   e  cleyto  Rey 

delia,  edelie  o  fãtnoío  Gotfredo  de  Bulhaõ  ,  voltou  Hen- 

rique 
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rique  para  Portugal,  cheyo  de  eftremadiííimas  honras,  e  Dia  1. 
favores  domefmoRey,  e  doEmperador  deConítantino-      de^ 

pia  Aleixo ,  a  quem    de  caminho  viíítou  ,   e  de  tedos  os  Novêb' 
Piincipes  ,  que  íe  acharão  naquella  empreza  ,  dos  quaes 
hum  era  o  Duque  de  Borgonha   feu  irmaõ,   e  outros  feus 
parentes  muy  chegados.   Trouxe  de  Conftantinopla  hum 
braço  do  Evangeliíia  Saõ  Lucas ,  que  lhe  deu  o  Empera- 
dor  Aleixo  ,   e  o  coliocou  na  Sé    de  Braga.    Segunda  vez 
parlou  àquellas  partes  na  occaíiaõ  ,   que  Guido  de  Lufig- 
nano  ,   e  outros  Príncipes  do  Norte  paííaraò  lá  em  foccor- 

ro  dos  Chriftãos ,   e  íegunda  vez  mereceo  univerfaes  aplau- 
fos,  e  acclamaçoens  de  fabio,  e  valeroío  Capitão.  Profe- 
^uio  depois  em  Portugal  a  conquifta  de  muitas  terras,    di- 

latando   juntamente  o  feudominio,   e  eftreitando  o  dos 

infiéis,-  aomefmo  tempo  ,  que  hia  arrazando  mefquitas, 
hia    levantando   lumptuofos   Templos   ,    e    reformando 
os  antigos.  Confirmaõ   efta  verdade  as  Cathedraes  de  Bra- 

ga ,  Porto,  Coimbra,    Lamego  ,   e  Vizeo ,  em  que  deu 
com  maravilhofo  luzimento  as  mais  altas  provas  de  libe- 

ralidade, e  magnificência.  Coroado  de  acçoens  heróicas 
faleceo  nefte  dia  ,  anno  de  1 1 1  2.  de  fetenta  e  fete  de  ida- 

de. Jaz  na  Capelía  mòr  da  Cathedral  de  Braga.   Teve  le- 
gítimos hum  filho  (  oGrandeDom   Aífonfo  Henriques] 

e  trez  rilhas :  Dona  Urraca  ,  Dona  Sancha,   Dona  Tha-9.de 

reja.  Naô  legitimo  Dora  Pedro  AfTonfo,  do  qual  já  diffe-Mayo* mosem  outro  dia. 

IX. 
Rainha  Dona  Thareja,  filha  (como  acabamos  de 

_  dizer)  delRey  Dom  AfTonfo  VI.  de  Leaõ  ,  c  Caí» 
teila  ,  e  de  fua  mulher  a  Rainha  Dona  Ximena  Nunes  de 

Gufmaõ  j  mulher  do  Conde  Dom  Henrique  ,  foi  Prince- 
za  de  rara  fermoíera  ,  e  de  partes  excellentes.  Por  mor- 

te do  Conde  feu  marido  ,  e  menoridade  do  Príncipe  Dom 
ArTonío  Henriques  ,  entrou  a  governar  o  Reyno  ,  e  o 
governou  dezafeis  annos.  Fundou  a  Igreja  de  Saõ  Pedro 
de  Rates  ;  erigio  ,  e  dotou  com  generofa  liberalidade 

muitas  Igrejas,  e  Conventos  de  varias  Reíigioens.  Admi- 
Mra  tio 
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Dial.    tio  em  Portugal  a  dos  Templários.   Affírma-fe  ,  que  nos 
N     „.   últimos  annos  vcftio  ,   e  profeflcu  o  habito  de  Cifter  ,   e 

nelle  morreo  fantamente  no mefmo  dia,  em  que  faleceo 
o  Conde  feu  marido ,  dezoito  annos  depois ,  no  de  1 1 3  o. 
Jaz  também  na  Capella  mòr  da  Cathedral  de  Braga. 

N 
X. 

O  mefmo  dia  ,  anno  de  15: 2  j.  fe  celebrarão  em 
Almeirim  os  primeiros  defpoíorios  da  Infanta  Dona 

liabel,  filha  delRey  Dom  Manoel ,  c  irmã  deEiRty  Dom 
Joaõ  III.  com  o  Emperador  Carlos  V.  por  feu  procura- 

dor, eEmbaxador  Carlos  Popeto  ,  Senhor  de  laClaulx, 
Omereiro  mòr  dameíma  Mageftade  Ceíarea  ,  o  qual  a 
reccbeo  nas  mãos  do  Capellaõ  mor  ,  Bifpo  de  Lsmego, 
Dom  Fernando  de  Vafconcellos.  Houve  faráo  luzidiííirao, 

em  que  dançarnô  a  Rainha  com  a  Emperatriz  ,  ElRey, 
e  os  Infantes  Dom  Luiz  ,  e  Dom  Fernando  com  outras 

Senhoras  ,  e  Damas.  Depois  fe  advertio  ,  que  ícnaõ  ha- 
vido expreífado  nas  Bulias  todos  os  vínculos  de  parentef- 

co,  que  havia  nos  dous  Confortes  ,  pelo  que  fe  poílula- 
raõ  outras  ,  e  íe  reiterarão  depois  as  ceremonias  do  mef- 

mo cafamento  nas  mãos    do  mefmo  Bifpo  CapHlaõ  mor, 
2o.deja-  com  repetida  pompa  ,  e  alegria  ,  como  já  diífcmos   em 
neiro.     outra  parte. 

XI. 

NO  mefmo  dia,  anno  de  ij2y.  foi  defeuberta  pe- 
los Portuguezes  aquclla  famoíiÁíma  Enceada,  a  que 

chamarão,  por  ella,  e  pelo  dia,  Bahia  de  Todos  os  San- 
tos :  O  feu  primeiro  defcobridor ,  e  primeiro  Portuguez, 

que  nella  entrou  foi  Chriftovaô  Jaques ,  Fidalgo  da  Cafa 
de  ElRey  Dom  Joaõ  III.  que  por  ordem  do  mefmo  Reys 
fora  defcobrir ,  e  fondar  os  portos  ,  e  continentes  daquei- 
le  vaftiífimo  Paiz  :  Entrando  na  Bahia,  achou  nella  duas 

Nàos  Francezas ,  e  por  lhe  refponderem  com  arrogância,  as 
meteo  a  pique  ,  dando  com  eíla  vitoria  fauftos  principies 
àquelle  deícobrimento.  Paliados  alguns  annos  foi  feu  pri- 

meiro 
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rmiro  povoador  Diogo  Alvares,  o  qual  navegando  para~in  ■ 
Saô  Vicente,    naufragou  o  feu  Navio  naquella  paragem,  ̂      -. 
e  tragando   os  Tapuyas  a  todos  ,    os  cjtie  naõ  tragara   o 
mar  ,   íó   a  elle  rezervarão  ,  por  lhe  verem   matar  bum 

paiíaro  de  hom  tiro  ,  couía  para  clíes  efpantofa  ,   e  nun- 
ca imaginada  :   O  fogo  ,  o  eftrondo  ,   o  cffeito  lhe  con- 

ciliarão veneraçoens  èz  mais  que  homem,   e  de  Efcravo  o 
fizeraõ  Senhor  ,   e  arbitro  da  paz  ,  e  da  gaem  entre  as 
Naçoens  confinante!  j   Os  principaes ,  que  mandavaÕ  aos 
outros,  lhe  obedeciaô  a  elie  ,  e   oíTerecião  à  faa  efeolha 

as  mais  ferinofas  filhas  ;   Pelo  que  teve  muitas  mulheres  , 

e  copiofa  defeendencia  ,   de  que  procedem  muitas  famílias; 

nobres  daquelle  Eíiado.    Depois,   no  anno  de  1549-   fun- 
dou Thomè  de  Soufa  a  Cidade  do  Salvador.,  qae  também 

fe  chama   da  Bahia  ,   pela  Enceada  de  que  «gora  fa!..rnosj 
A  qual   fe  abre   em  duas  grandes  legoas  de  bocca  ,   e  íe 
dilata  a  doze  de  diâmetro,  e  de  circunferência  a  trinta  e 

íeis,   onde  pôde  furgir  todo  o  género  ,   e  numero  de  Na- 
vios ,   a  dez  ,  e   a  vinte  braças  de  fundo  limpo  :    He  ef- 

tancia  fiel  ,   abrigada  de  ventos  ,  e   tempeílades  :   giran- 
do por  diverfas  partes ,  fepara  noventa  c  duas  Ilhas,  cor- 

ta vários  Canaes ,  e  recebe  íeis  cavxdaloíos  Rios :   Nella  fe 

faz  grande  pefearia   de  Baleas.    Dà  a  mefma  Bahia  o  feu 
próprio  nome  ,   naõ  fó  á  Cidade  Capital  daquelle  Fitado, 
fe  naó  também  a  huma  das  melhores  Províncias,   de  que 
elle  fe  compõem:   Os  aífacares  delia  íaõ  os  mais  finos,  e 
copiofos  do  Brafil :   Os  icus  Tabacos  [  de  que  abunda  ]  faõ 
também  excellentes  ,    e  com  eftes  géneros  principaes  ,  e 
outros,   qae  produz  em  abundância  ,   he  huma  das  mais 
opulentas,  eriças  Províncias  do  Univerfo 

XII 

ERao  jà  os  fins  de  Outubro ,  e  havendo  precedido  por 

eípaço  de  muitos  dias  ,  terríveis  ,  e  íuceílivos  com- 
bates, fe  achava  a  Fortaleza  de  Dio  com  fò  duzentos  e 

íincoenta  homens  capazes  de  tomarem  armas  :  Os  mais 
erão  mortos ,  ou  feridos  ,  e  os  rnefmos  que  andavão  em 

pè,  apenas  íe  podiaô  ter  de  fraqueza,  e  debilidade,  cao- 
Mm  ij  fada? 
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Dial.  fada,  naõ  tanto,  do  inceíTante  trabalho  ,  quanto  de  ha* 

M  e„,  ma  doença  ,  que  chegou  a  todos.  Inchavão  lhe  as  gengi- 
vas de  modo,  que  tomaodo-lhe  a  bocca  lhe  cahiaõ  os  den- 
tes com  dores  agudiíTímas,  que  lhe  impoííibilitavão  o  co- 

mer $  Já  faltavaõ  os  mantimentos,  faltavaô  as  muniçoens, 

faltavaõ  as  muralhas,  e reparos,  e  tudo  o  que  podia  íer- 
vir  à  defença  ,•  Mas  naõ  faltava  a  rezoloçaò  ,  nem  o  va- 
Jor  daquelles  poucos  Portuguezes  ,  aportados  a  defende» 
rem  ,  naõ  a  Fortaleza,  mas  as  ruinas  ,  a  que  cila  eítava 

reduzida.  Neílc  eftado  a  inveftiraõ  os  inimigoi  cm  nu- 
mero de  quatorze  mil,  e  pondo  os  mayores  esforços  nef- 

te  ultimo  combate  quizeraõ  nelle  decidir  aquella  conten- 
da t  aièlli  taõ  duvidofa.  Inveftirão,  pois,  ao  mefmo  tem- 
po aquellas  ruinas  por  todas  as  partes  ,  rompendo  o  ar 

com  gritos  ,  e  com  o  fom  marcial  de  trombetas,  e  tam- 
bores, e  difparando  innumeraveis  tiros  de  bailas,  e  fre- 

chas, vieraõ  finalmente  a  combater.fe  corpo  a  corpo  j  Ao 
rnefmo  tempo  fe  chegarão  á  eíracada  pela  parte  do  mar 
quatorze  Gales  Reaes,  difparando  muitas  vezes  f(  bre  os 
noífos  a  fua  artilharia.  O  fogo  ,  o  fumo  ,  os  golpes,  o 
fangue,  os  gemidos,  tudo  eraõ  imagens  da  morte,  tudo 

confuzaõ  ,  tudo  horror  ,•  Revczavaõ-fe  os  inimigos,  os 
noííos  naõ  fe  podião  revezar:  Chegarão  aquelles  a  levan- 

tar huma  bandeira  no  alto  das  ruinas  de  hum  baluaite, 

gloriando-fe  deíle  principio  de  vitoria  j  Mas  correndo  al- 
li  vinte  e  finco  Portuguezes  os  íízeraõ  retirar  ,  abatidas 

juntamente  a  bandeira,  e  a  prezunçaõ  ;  Muitos  dos  nof- 
jfos  cobertos  de  Tangue  ,  e  abrazados  em  fogo  fe  menaõ 

em  tinas  de  agua,  e  logo  tornavaó  a  pelejar  como  de  an- 
us. Gabriel  Pacheco,  mancebo  de  pouca  idade  ,  mas  de 

eftnmado  valor,  vendo  morto  de  huma  lançada  a  ftu  pri- 
mo Martim  Vaz  Pacheco,  que  o  criara  ,  e  a  quem  ama- 
va como  a  pay  ,  fe  meteo  pelos  inimigos  ,  rezr.iuto  a 

vingar-lhe  a  morte  j  Nefte  empenho  recebeo  dua*  gran- 

des feridas,  e  fendo  requerido,  que  fe  retiraífc  i  rcfpon- 
deo:  Que  morto  feu  primo  de  nada  lhe  jervta  a  vida  ,  e  lo- 

go a  perdeo  ,  morrendo  ,  c  matando  juntamente.  Joaó 
Rodrigues,  natura]  das  Ilhas,  tomando  fobre  o  hombro 

hum  barril  de  Pólvora  ,  rompeo  por  entre  os  companhei- 

ros , 
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los,  c  dizendo:  Que  alli  levava  a  morte  para  fi  ,  e  paraDlJ  *• 
muito»,  o  arrojou  cm  fórm3 ,  cjue  tomando  fogo  ao  cair^r  -• 
tnrrc  os  inimigos  abra/ou  muitos  de  lies.  Por  três  vezes 
íc  renovou  o  aííalto  ,  ou  batalha  ,  e  otmas  tantas  foraô 

os  Turcos  rebatidos ,  e  rechaçados,  até  que  a  fua  própria 
confuzaõ  os  f  z  retirar  ,  com  exceflíva  perda  Tua,  e  coi- 

fa •  Era  a  nofía  muito  mais  feníivci ,  po<quc  dos  duzentos 
e  íincoenta  homens  ,  «pé  fe  achavaõ  na  Fortaleza  ,  apenai 

ficarão  quarenta,  capazes  de  tomar  armas,  razaô  ,  por- 
que julgavaõ  ,  que  nefte  dia  perdernô  juntamente  as 

vidai,  e  a  Fortaleza  ,•  Mas  ao  romper  da  manhã  ,  íc  lhe 
effereceo  aos  olho»  a  mais  agradável  reprezentaçcô ,  que 
podiaõ  apetecer ,  nem  ainda  imaginar  :  Viraõ  o  campo 
defpejado  des  efqoadroens  ,  e  o  mar  das,Galèz  :  Porque 

aííim  os  Turcos  ,  como  os  Mouros ,  dizenganados  da  em- 
preza,  e  temerofos  do  íoccorro ,  que  os  noííos  efperavaõ 

por  horas  ,  fe  anteciparão  com  a  fugida  ao  ultimo  eí- 
trago.  Efte  foi  ,  em  fumma,  o  gloriolo  firo  daquelle  me- 

morável primeiro  fitio  ,  nefte  dia,  anno  de  i  y  3  8.  fen* 
do  Governador  da  mefma  Praça  o  famoío  António  da  Sil- 

veira ,  de  quem  jà  falíamos  em  outra  parte.  amu 

xiii. 

NO  mefmo  dia  ,  anno  de  1  j 3  1.  nafceo  na  Villa  de 

Alvito  o  Príncipe  Dom  Manoel  ,  filho  dos  Reys 

Dom  Joaô  III.  e  Dooa  Catharina  :  Em  gratificação  do  fc- 

lice  parto  da  Rainha  ,  mandou  FIRey  fazer  o  infigne  re- 
tabolo  do  Altar  mòr  da  Igreja  da  Penha,  junto  a  Sintra, 
de  finiífimo  abbaftro  ,  e  obrado  com  tal  miudeza  ,  pri- 

mor ,  c  valentia  ,  que  defte  género  naõ  ha  na  Europa 
i  bra  femelhante  :  Foi  Autor  delia  hum  famofe  Artífice, 

chamado  Meftre  Nicolao.  O  nalcimento  daquelle  Prínci- 
pe ,  naõ  fó  fe  feftejou  muito  nefte  Reyno  ,  mas  também 

em  Flandes  na  Cidade  de  B;uceHas  pelo  Embaxador  de 
Portugal  Dom  Pedro  Mafcarenhas  ,  com  grandes  feftas, 

e  admiráveis  efpe&aculos  públicos  ,  que  exhibio  âo  povo> 
dando  em  fua  cafa  hum  foberbo  banquete  ao  Emperador 
Carlos  V.  a  fui  Irma  Dona  Maria  Rainha  de  Ungria  ,  e 

a  to- 
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Dia  i.  a  todos  os  Príncipes  ,  e  grandes  Senhores  ,  da  FaiTiiUa,- 

M  .,,  e  Corte  Imperial  ,  cora  tanta  grandeza,  que  atè  foi  pe- 

'cioío  o  forno  da  coíinha  ,  porque  os  manjares  foraõ  gm». 
zados  cora  eaneiia  fina  de  Ceilão.  A  plauzibihdade  dcftjf 
magnifica  demonílraçaõ  do  Emperador  ,  e  Embaxador  deu 

aííompto  ao  noíío  iníígne  Poeta  Portuguez  André  de  Re- 

zende ,  que  entaõ  lá  fe  achava  prezente  ,  para  compor3 
o  admirável  poema  Genethíiaco  ao  mcímo  naicimento^ 
que  confta  de  oito  centos  fetenta  e  trez  verfos  Exametros, 

e  principia  :  Sydereos  admira  óculos  ,  tnjtar  que  Deorum  : 
impreífo  em  Bolonha  no  mez  de  Janeiro  doannode  1533. 

XIV. 

O  rneFmo  dia  ,  anno  de  1559.  por  Bulias  doSum- 
mo  Pontifíce  Paulo  IV.  de  18.  de  Setembro  de  1 5  58. 

e  de  1  3.  de  Abril  d?  1559.  que  depois  confirmou  a  San- 
tidade de  Pio  V.  e  de  Gregório  XV.  fe  erigio  a  Univer- 

íidade  de  Évora,  íugeita  à  Companhia  de  J?íu,  à  inftan- 
cias,  e  deligencias  de  feu  fundador  o  Cardeal  Infante  Dom 

Henrique  ,  fendo  Governador  do  Reyno,  com  a  Rainha 
Dona  Catharina  ,  na  menoridade  delRey  Dom  Sebaftiaõ. 
O  B)fpo  Dom  Fr.  Manoel  dos  Santo»  foi  o  Juiz  Executor 
da  Bulia  ,  e  depois  de  celebrar  MiíTa  Pontifical  ,  a  mandou 

ler,e  o  Alvará  Real  dá  erecção  da  Univeríídade,  da  qual 
deu  folemne  poíle  ao  Padre  Miguel  de  Torres  ,  Provincial 
da  Companhia,  na  preíença  doCabbidocom  todo  o  Clero 

íecular,  e  Regular,  do  Senado  com  toda  a  nobreza  da  Ci- 
dade ,  que  por  ordens  Reaes  aíliítirao  a  eíle  folemniífimo 

aóto  ,  e  fe  concíuio  com  Te  Deum  Laudamus  ,  falvas, 

e  repiques ,  feitas  ,  e  trez  noites  de  luminárias  de  toda 
a  Cidade.  Tem  aquella  Unive;fidade  trez  Cadeiras  de 

Theologia  eípeculativa ,  duas  de  Moral  ,  hurra  de  Eícrt- 
tura,  quatro  de  Filofofia  ,  huma  de  Mathematica  ,  oito  de 

Latim  ,  e  duas  de  ler  ,  eferever ,  e contar,-  e  alem  de  Can« 
ccllario  ,  e  Prefeito,  e  examinadores  ,  tem  dous  íubftitu- 

tos  de  Theologia  para  fuprir  nas  auleocias  ,  ou  doençat 
dos  Lentes.  Delia  renafe^o  a  Arte  de  Gramática  ,  por- 

que hoje  aprende  toda  a  Europa  ,  compofta  pelo  Padre 
Manoel 
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Manoel  Alvares ;  A  Retborica  no  Padre  Cypriâno  Soares;  Dia  t. 

A  Oratória    polida    no  Padre  Pedro    de  Perpinhaõ  $  ANde,, 
Fiiofofia  nos  Padres,  chamados  Conimbricenfes  ,  que  com-    ove  ' 
pcizeraõ  em  Coimbra  o  que  aprenderão  em  Évora  $  A  feien* 
a  a  Media  ,  ainda  que  concebida   pelo  Padre  Pedro    da 
Fonfcca  em  Coimbra,   nafceo  a  fua  cxecuça5,  e  pratica 
em  Évora   pelo  meímo Padre  ,   e   pelo  eruditiílimo  Luiz 
de  Molina;  Na  interpretação  das  Efcritnras  fagradas  fora5 
iníignes   os  Padres  Braz  Viegas  ,    Sebaftiaõ  Barradas  ,  c 
Francifco  de  Mendoça  ,   todos  Meftres,  e  Doutores  Ebo- 
renfes.     Por  Proviíoens  Reaes  de  4.  de  Abril  de  1562. 
e  27.    de  Julho  de  1573.   tem  as  meímas  prerogativas , 
izençoens,  foros,  e  privilégios  da  Univerfidade  de  Coim- 
bra. 

xv. 

JJ  O  mefmo  dia  ,  anno  de  1627.  morreo  a  Infanta 
Dona  Iíabel  Thereza  dos  Santos,  filha  delRey  Dom 

Fiiippc  III.  de  Portugal,  e  IV.  de  Caftella  ,e  defua  pri- 
meira mulher ,  a  Rainha  Dona  Ifabel  de  França* 

j  XVI. 
Ntonio  de  Soufa  de  Macedo  ,  Varaõ  famoíiffimo 

\  em  letras,  e  em  eferitos  ,  de  que  começou  a  dar 
illuftres  provas  dMc  a  primeira  idade,  porque  de  deza- 
féis  annos  imprimio  em  Madrid  hum  livrinho  muy  en- 
genhofo,  e  elegante  de  verfos  Latinos  ,  Caíleihanos,  e 
PoTtuguezts,  dando  o  parabém  aFilippe  IV.  por  haver 
convalecido  de  huma  doença  :  Sendo  de  vinte  e  dons ,  fa- 
hio  com  o  livro  intitulado:  Flores  de  Hefpanha  ,  e  exce- 

lências de  Portugal  ;  depois  imprimio  grande  numero  de 
livros  de  Poczia  ,  Hiíloria  ,  Politica  ,  e  íobre  o  Direito 

Civil :  Coroou  as  fuás  obras  (de  que  ha  Catalogo  impref- 
fo )  com  os  dous  tomos  últimos  ,  com  que  fahio  a  luz, 
intitulados :  Eva,  e  Ave  ,  e  Domínio  fobre  afortuna,  que 
faõ  dous  ricos theiouros  da  mais  douta,  e  engenhofa  eru- 

dição. Foi  Embaxador  de  Portugal  a  Inglaterra  ,  e  aos 

Efta- 
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Dia  i.  Eltados  de  Olanda  j  Depois  Secretario  do  Eílado  ,  em 

de^    tempo  de  EÍRcy  Dom  Affbnfo  VI-   Retirado  dos  negócios 
Noveb  ̂ |-cos  ̂   m0rreo  em  Lisboa  mfte  dia  ,  anno  de  1682, 

com  fetenta  e  fcis  annos  de  idade.  Jaz  no  Convento  de 
NoíTa  Senhora  de  JESUS  da  Ordem  Terceira  de  S.  Fran- 
cifco,  em  nobre  jazigo,  ornado  de  muitas  elegantes  inf- 

cnpioens. 

xvii. 
O  mefmodia,  anno  de  172 1.  na  Cidade  do  Por- 

to junto  à  Igreja  de  Saõ  Nicolao  ,  pario  Maria  The- 
reza  ,  mulher  de  Jeronymo  Franciíco,  ourives,  três  cri- 

anças juntas,  c  vivas  j  e  no  dia  feguinte  foraô  bautizadas 
com  os  nomes  de  Jofefa,  Thereza,  e  Anna  j  e  paíTados 

dez  dias  pario  quarta  criança. 

SEGUNDO  DE  NOVEMBRO. 

I.  J/ttona  em  /Ifrica. 

II.  Joaõ  Rodrigues  de  Sá  de  Menezes, 
III.  Vitoria  Naval  de  Lopo  Vaz  de  Sampaio, 
IV  0  Infante  Dom  Affonfo  ,  filho  de  EIRey  D.  dffonfo  III. 

V.  hey  António  da  Natividade. 
1. 

ENDO  Capitão  deArzilíaDom  Joaõ  de  Me- 
nezes,  filho  terceiro  de  Dom  Pedro  de  Me- 

nezes, Senhor  de  Cantanhede,  fahio  a  cam- 
po nefte  dia,  anno  de  1495.  com  dazentas 

lanças:  Encontrou- fe  com  dous  mil  Mouros 
de  cavallo  ,  e  oito  centos  de  pé  ,  com  que  o  vinha  buícar 

Molei-Barraxa  ,  Capitão  valerofo  entre  os  feus  ,  e  pofto 

que  a  dcfigualdade  de  hum  ,  e  outro  poder  aconfelhava' 
a  retirada,  Dom  Joaõ  os  enveftio  ,  e  depois  de  hum  lar- 

go 
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£n  ,  e  porfiado  combate  ,   os  rompco,  e  fez  retirar  dtí .Dia 2. 
bararados  ,  ficando  mortos  na  campanha  quatrocentos  e„     „. 
,  •  •  j  r     •       j  ■  Noveb. 

dezoito  ,   e  muitos  cativos,   e  delpojos  de  muito  preço: 
Foi  efta  huma  das  mais  gloriofas  facçoens ,  que  fe  obra- 

rão na  Afica.  logo  nos  princípios  do  feliciííimo  Rey- 
nadodeEiRey  Dom  Manoel. 

II. 

JOâõ  Rodrigues  de  Sá  de  Menezes ,  fenhor  de  Matofí- 
nhos,  Alcaide  mòr  da  Cidade  do  Porto,  Cavalleiro 
naó  menos  fâmofo  ,  cjue  os  roais  do  mefmo  nome, 

e  apcllido  da  fua  iíluftriífíma  Família  ;  foube  com  perfei- 
ção a  lingua  Latina,  e  teve  grandes  noticias  da  Filofo- 

fia  ,  e  das  bellas  letras;  naPoeziateve  doçura,  e caden- 
cia j  as  fuás  Quintilhas  fobre  os  Brazoens  das  Armas  de  Fa- 

mílias illuftres  defte  Reyno  ,  foraõ  celebradas ,  e  impref- 
fas.  Foi  generofo,  prudente,  c  politico  j  Embaxador  dos 
Reys  Dom  Manoel  ,  e  Dom  Joaõ  111.  às  Cortei  de  Sa- 
boya  ,  e  Caftella.  Com  cento  ,  e  quinze  anãos  de  idade 
falcceo  uefte  dia  ,anno  de  1579. 

iii. 

NO  mefmo  dia  ,  anno  de  1528.  encontrou  Lopo  Vaz 
deSampayo,  Governador  que  entaô  era  da  índia, 
com  huma  Armada  de  Calicut ,  de  cento  e  trinta  ve- 

las :  A  de  Lopo  Vaz  confiava  de  féis  Galeoens  de  alto  bor- 
do ,  e  treze  Navios  ligeiros  j  Sem  reparo  na  grande  diferen- 
ça do  poder  enveíliraó  os  noffos  aos  inimigos  ,  e  fe  travou 

huma  porfiada  batalha  ,  que  durou  àtÇdc  pela  manha  atè 
a  tarde:  Ficou  pelos  Chriílâos  a  vitoria,  com  morte  de 
oito  centos  infleis  ,  e  perda  de  trinta  velas  ,  as  dezoito 

metidas  a  pique,  as  outras  cativas,  e  neílas  íincoenta  pef- 
ias  de  artelharia. 

Nn  IV 
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IV. 

O  mefmo  dia  ,  anno  de  1 3 1  2.  morreu  cm  Lisboa  o 
Infante  Dom  Affbnfo  ,  filho  deíRey  Dom  Afifonío 

11  í.  e  da  Rainha  Dona  Brires ,  Irmaõ  delRey  Dom  Diniz, 
com  quem  teve  largas  contendas  acerca  da  íucceífaõ  da 
Coroa,  pertendendo,  que  lhe  tocava ,  por  haver  nafei- 
do  filho  deRey  ,  pofto  que  fegundo  na  ordem  do  nafei- 
mento,  e  feu  irmaõ,  pofto  que  primogénito  ,  haver  na- 
cido,  filho  de  Conde.  Mas  como  o  pretexto  era  menos 
fubfiftentc,  naõ  íerviraõ  os  íens  empenhos,  mais  quede 
produzirem  graves  inquietaçoens  ,  que  depois  ferenou  a 
juftiça  ,  e  poder  delRey  Dom  Diniz.  Foi  cazado  com 
Dona  Violante  ,  filha  do  Infante  Dom  Manoel,  irmaõ 

delRey  Dom  AíFonfo  o  Sábio  de  Caftella  ,  e  delia  teve  qua* 
tro  filhas :  D.  Ifabel ,  que  cafou  com  Domjoaõ,  o  torto  , 
fenhor  de  Bifcaya,  filho  do  Infante  Dom  Joaõ  ,  irmaõ  del- 

Rey Dom  Sancho, o  Bravo  de  Caftella,  e  de  Dona  Maria 

Dias  de  Aro  -y  Dona  Maria  ,  que  cazoa  a  primeira  vez  cora 
Dom  Tcllo,  fobrinho  da  Rainha  de  Caftella  Dona  Maria  , 
mãy  delRey  Dom  Fernando,  filho  de  feo  irmaõ  Dom  Af- 
fonío  de  Molinaj  e  fegunda  vez ,  com  Dom  Fernando  de 
Aro,  neto  de  Dom  Diogo  Lopes  de  Aro,  íenhor  de  Bifcaya: 
Dona  Brites ,  que  cazoa  com  Dom  Pedro  Fernandes  de 
Caftro:  Dona  Conftança,  que  cazoa  com  Dom  Nuno  Gon- 

çalves de  Lara  ,  ambos  nobiJiífimos  Cavalleiros.  Foi  fe- 
pultado  o  Infante  Dom  AíFonfo  no  Convento  de  Saõ  Do- 

mingos de  Lisboa  ,  à  entrada  do  Coro  :  Depois  o  tresía- 
daraõ  para  o  alto  da  parede  da  parre  daSacriftia,  e  nefta 
trejladaçaõ  (  feita  mais  de  duzentos  annos  depois  da 
ína  morte  )  o  acharão  inteiro,  de  grande  eftatura  ,  egro- 
çura  de  carnes,  tal  ,  que  caufou  admiração  *  Eftava  en- 

volto em  hum  pano  de  feda  amarella  ,  e  cingido  com 
huma  corda  de  linho,  a  qual,  e  o  pano  eftavaõ  taõ  faõs, 
e  taõ  novos ,  como  na  hora  ,  em  que  o  envolverão. 

V. 
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Dia  t. 

de 
Novéb. 

FRcy  António  da  Natividade  ,  natural  de  Lisboa  ,  da 

nobre  famiiia  de  Ximenes,  Religiofo  Eremita  de  San- 

to Agoftinho,  Lente  de  Filofofia  ,  e  Theologia  nos  feus 
Collegios  de  Lisboa,  Évora,  e  Coimbra,  elcreveo  excel- 
lentes  ftromas  económicos  do  governo  de  huma  caía;  a 

primeira  parte :  De  Patre  Famj/tas  imprimio-fe  em  hum  to« 
mo  de  foi.  em  Lisboa,  e  Pariz  :  Mais  oatro  livro  de  foi. 

Monte*  de  Coroas  de  Santo  Agofitnbo  ,  impreíío  em  Lisboa: 

Mais  ,  Syha  defufragtos ,  imprefla  em  Braga  ,  e  em  Ma- 
drid traduzida.  Mais  hum  tratado  da  Corrêa  de  Santo  A- 

gofiinho ,  impreífo  em  Lisboa  ,•  e  também  hum  Sermaõj 
que  pregou  nas  Exéquias  de  Dom  Rodrigo  da  Cunha, 
Árcebiípo  da  mefma  Cidade.  Sobre  íer  douníTimo  era  de- 
votimmo  ,  efpecialmente  de  N.  Senhora  da  Penha  de 
França,  fendo  muitos  annos  íeu  Capellaõ  ;  e  das  almas 

do  Purgatório  ,  pelas  cjuaes  aplicava  muitas  efmolas  a  e  0-3 
raçoens  j  recomendava  publica,  e  particularmente  a(mef- 
ma  devoção ;  e  crigio  algumas  Confrarias  para  lufragios 
das  mefmas  almas.  No  anno  de  1665.  neíle  dia,  em  que 
a  Igreja  faz  a  fua  geral  comemoração  ,  falcceo  precioíai 

mente  ,  e  foi  fepultado  no  pavimento  da  Capeíla  das  al- 
mas ,  da  famiiia  de  Ximenes  ,  do  Convento  de  N.  Senho; 

ra  da  Penha  de  França  ,  junto  à  Cidade  de  Lisboa. 

Nn  ij 
ter-: 
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Dia  $. 

TERCEIRO  DE  NOVEMBRO. 

I.  Erecção  de  quatro  Bi/pados. 
II.  Cometa  e [pantufo. 
III.  Dow  Franctfco  âe  Sottomayor ,  Z?//£>0  */<?  Targa. 

\V.  A  Rainha  Dona  Urraca ,  mulher  de  EIRey  Dom  Af- 

fonfo  II, 
V.   0  /Wjt*  Franctfco  de  Santa  Marta. 

1. >»*«»n 

ESTE  dia  ,  anno  de  1  j  3 4.  á  inftancia  delRey 
Dom  Joaõ  llfc  de  Portugal  ,  o  Papa  Paulo 
Hl.  crigio  em  Cathedraes  a  Cidade  de  Goa, 

de  que  foi  primeiro  Biípo  Dom  Franciíco 
de  Mello  :  a  de  Angra  ,  de  que  foi  pri« 

rneiro  Bifpo  Dom  Agoftinho  Ribeiro  ,  Cónego  íecalar 

da  Congregação  de  Saõ  João  Evangelifta  :  a  de  Cabo  Ver- 
de ,  de  que  foi  primeiro  Biípo  Dom  Braz  Neto  ,  e  a  de 

Saõ  Thomé  em  Africa,  de  que  foi  primeiro  Biípo  Dom 

Diogo  Ortiz  de  Vilhegas.  Todos  quatro  fufraganeos  30 
Arcebiípo  do  Funchal  ,  ereóto  Metropolitano,  e  Primaz 
do  Oriente  ,  pelo  mefrao  Papa  ,  preeminência  ,  qoe  fó 

teve  o  fea  primeiro  Arcebifpo  Dom  Martinho  de  Portu- 

gal. II 

COaqniftado  Portugal  pelas  armas  de  Filippe  II.  e  re- 
duzidos os  Portugnezes  à  miíeravel  eferavidaõ  de 

Rey  eítranho  ,  naõ  falravaô  inimigos  da  Pátria  ,  que 
fendo  fitho»  delia  fe  qneriaõ  confolar  a  G  ,  e  perten- 
diaõ  confolar  aos  outros  ,  dizendo  :  Que  o  FUyno  fe 

manteria  no  fammo  da  felicidade  ,  c  abundância,  rei  - 
peitado,  e  temido  de  todas  as  Naçocns,  na  fombra  de  taõ 

podeiofo  Príncipe  ,  qual  ficava  Fiiippc  coro  o  Império  ds 
toda 
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toda  Hefpanha  ,  e  de  humas  ,  e  outras  índias  $  M03  he  Dia  |, 

conía  digna  de  grande  admiração  ,  e  aflombro  ,  que  pou*  de„. 
co  d  p  pois  de  fer  já  Penhor  de  Portugal ,  no  mefmo  anno 
de  1580.  na  noite  deite  dia  começou  a  aparecer  no  Ceo 
hum  temerofo  Cometa  ,  femelhantc  ao  que  precedeo  à 

batalha  de  Alcácer  $  como  fe  o  mefmo  Ceo  qnizera  mof- 
trar,  que  naõ  feria  menor  a  perda,  ou  perdição  para  o 
Reyno  no  governo  deite  novo  Rey,  do  que  o  fora  no 
governo  do  outro.  Logo  fe  viraõ  laftimofos  erTeitos , 
c  depois  fe  foraõ  rendo  outros  ainda  mais  laftimoíos, 
Morrco  logo  a  Rainha  Dona  Anna  ,  quarta  mulher  de 
Filippe  ,  c  leu  filho  Dom  Diogo  ,  herdeiro  ,  e  fueceífor 
da  Monarquia  ;  Contra  cila  íe  confpiraraõ  todas  as  Na- 

çoens  do  Norte  ,  principalmente  Inglaterra*',  c  França. 
Perderão  fe  duas  poderofilíimas  Armadas,  huma,  de  que 
o  Duque  de  Medina  Sidónia  era  General ,  e  outra, de  que 
o  era  o  Adiantado  de  Caftella  ,  e  outra  riquiílima  ,  de 
que  fazemos  mençaõ  em  outro  dia.  Os  Inglezes  entra- 

rão com  maõ  armada  em  Portugal  ,  c  doas  Tezes  inva- 
dirão ,  e  faquearalS  Cadiz  ,  e  continuamente  infeftavaô 

os  portos,  e  codas  de  coda  Hefpanha,,  fazendo  infinitas 
hoílilidades ,  e  reprezando  innumeraveis  navios  ,  e  ambas 
as  índias,  e  em  ambas  entrarão  com  grande  poder ,  e  fe 
fizeraô  fenhores  de  naõ  pequenasporçoens  de  huma  ,  e 
outra  j  com  que  vieraõ  a  ficar  Portugal  ,  e  Caítella  muito 
menos  poderofos ,  e  florentes  depois  da  uniaõ  do  que  an- 

tes delia  o  haviaõ  fido. 

iii. 

DOm  Francifco  de  Sottomayor  \  Cónego  Regalar 
da  Sagrada  Congregação  de  Santa  Cruz  de  Coimbra, 

Bifpo  de  Targa,  depois  nomeado  de  Lamego,  c  nomea- 
do ultimamente  Arcebifpo  de  Braga  $  Coocorreo  com 

Dom  Rodrigo  da  Cunha,  Arcebifpo  de  Lisboa,  á  glorio* 
fa  empreza  da  Acclamaçaõ  ,  e  afliftio  ao  juramento  de 
ElRey  Dom  Joaõ  IV,  juntamente  com  os  Prelados  ,  que 
então  havia  ,  e  aííiftião  em  Portugal, que  eraô,  o  já  no- 

meado Dom  Rodrigo  :  Dom  Sebaftiaõ  de  Mattos  de  No* 
ronha 
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Dú  ç,  ronha  ,  Arcebifpo  Primaz:  Joaõ  Mendes  de  Távora  ,  Bif- 

de^    po  de  Coimbra:   Dom  Miguel  de  Portugal  ,   de  Lamego: 
Nov    '  Dom  Francifco  Barretto,   do  Algarve  :    Dom  Manoel   da 

Cunha  ,  de  Elvas  ,  e  Capeilaõ  mor:   Dom  Francifco  de 

Caftro  ,  Biípo  lnquifidor  Geral  ,-   Os  quaes  fe  acharão  ao 
dito  juramento  ,  que  fe  fez    a  28.  de  Janeiro    de  1641. 

8  de]a-como  ̂ ^emos  cm  oocra  parte  ,  na  Sala  grande    dos  Pa» 
neiro.  ços  da  Ribeira  j  Pelas  duvidas  ,  que  logo  rccrecerão  ,  c 

faõ  notórias  no  mundo,  fe  negou,  ou  íufpendeo  a  expe- 
dição das  Bulias  para  os  Bifpos  de  Portuga!  j  E  não  lem 

eípecial  Providencia  ,  fobreviveo  o  Biípo  Dom  Francifco 
a  todos  os  que  concorrerão  com  ellc  ,  atè  o  ajufte  da  paz, 

fendo  no  eípaço  de  onze  annos  o  único  Bilpo,  que  hou- 
ve no  Reyno  ,  c  fuás  Conquiftas,  e  em  trinta  e  três,  que 

exercitou  as  funçoens  Epilcopacs  ,  ordenou  mais  de  vinte 
roil  Sacerdotes  ,  e  chriímou  infinito*  Catholicos  :  Fale- 
ceo  era  longa  velhice  ncfte  dia,  anno  de  ió<Sq.  Jaz  no 
ícu  Convento  de  S.  Vicente  de  fora. 

IV. 

DOna  Urraca,  mulher  de  EIRcy  Dom  Affbnfo  II.  de 
Portugal  ,  filha  de  EIRey  Dom  ArTonfo  VIII.  de 

Caílella,  chamado  o  Nobre,  o  que  venceo  a  grande  ba- 
talha das  Navas  de  Toloza  ,  e  de  íua  mulher  a  Rainha 

Dona  Leonor  ,  fíiha  de  Henrique  II.  Rey  de  Inglaterra: 
Foi  Princeza  ornada  de  raras  virtudes  ,  e  de  fingulares 

perfeiçoens  da  natureza  ,  e  da  graça  :  Tratou  com  aífe- 
çtuofa  veneração  aos  Santos  Fiey  Zacarias,  e  Frey  Gual- 
ter,difcipulos  do  Seráfico  Patriarca  São  Francifco  ,e  os  aju- 

dou com  groíTas  efmolas  para  as  fuás  fundaçoens.  Eílan- 
do  em  Guimaraens  a  vifitou  o  meímo  Seráfico  Padre  ,  de 

volta  da  romaria,  que  fez  a  Santiago  de  Galiza:  A!li,em 

gratificação  do  grande  affecto  ,  com  que  tratava  aos  feus 
Frades ,  e  muy  pago  da  grande  devoção,  e  fervor ,  com 

que  fe  aplicava  aos  exercícios  efpirituaes,  lhe  prediífe  ro- 
turas felicidades  para  o  fen  Reyno  de  Portugal  ,  e  lhe  afr 

íegurou  ,  que  nunca  fe  uniria  ao  de  Caftela.  Não  obíla 

contra  efte  Vaticinio  a  fugeiçaó,   que  depois  fe  frguio  aos trez 
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tres  Filippes  :   Porque  nem  entaõ  perdeo  Portugal    a  re-Dia?. 

galia,  e  fe  confervou  fempre  Reyno  à  parte  com  Ltys  )Krde„, 
foros,   e  privilégios  particulares  da  Naçaõ.     Mas  tornan-    °ve  * 
do  à  Rainha  Dona  Urraca  :  Os  Santos  Mártires  de  Mar- 

rocos;   quando  paíTaraõ  por  efte  Reyno  para  Africa,  lhe 
prediiíeráo  o  dia  da  foa  morte  ,   dando-lhe  por  final  del- 

ia ,  que  feria  ,  quando  feus  corpos  foííem  trazidos  a  Por- 
tugal ,  e  cntraííem  por  Coimbra,   como  com  effeito  fuc- 

cedeo  j    porque  no  mefmo  tempo  ,  e  na  mefrna  Cidade 
faleceo  a  noíía  Rainha   nefte  dia,  anno  de  1220.  e  tre- 

zentos e  fincoenta  depois  foi  achado  incorrupto  o  feu  cor- 
po ,  o  rofto  frefeo ,  o  cabello  louro  ,  o  vefrjdo  ,  e  tou- 
cas ,  fem  corrupção  alguma  ,  e  as  fapatinhas  vermelhas, 

e  nellas  ,  impreiías  as  Armas    de  Portugal:  Jaz  no  Real 
Convento  de  Alcobaça.    Teve  tres  irmãs  também  Rai- 

nhas j   Dona  Branca,  cazada  com  Luiz  VIU.  Rey  de  Fran- 
ça, Pays  delRey  Saõ  Luiz  ;   Dona  Leonor,  mulher  del- 

Rey  Dom  Jaymel.   de  Aragão  j  Dona  Berenguella,  may 
duDom  Fernando  oSanto,Rcy  de  Leaõ,e  de  Caftella. 

v. 
O  anno  de  1673.  a  onze  de  Dezembro ,  cm  que 
a  Igreja  Cathoiica  celebra  a  fefta  de  feu  grande 
Pontífice  o  egrégio,  e  erudito  Saõ  Damazo  ,  ncííb 

Portaguez  ;  nafceo  na  Cidade  de  Lhboa  na  freguezia  de 
Saõ  joaô  da  Praça  ,  onde  foi  bautizado  ,  o  erudito  e 
egrégio  Padre  Medre  Franciíco  de  Santa  Maria  ,  filho  do 
Capicaõ  Manoel  Corrêa  ,Cavalleiro  da  Ordem  de  Chrifto, 
e  de  fua  mulher  Dona  Maria  da  Sy Iva  de  Azevedo;  Foi 
Cónego  Secular  da  Congregação  de  Saõ  Joaõ  Evangeiif- 
ta  ,  Author  deíle  Anno  Htflorico  ,  Diário  Portaguez ;  gran- 

de Religiofo  ,  perfeito  Theologo  ,  infigne  Pregador  ,  9 
famofo  Efcritor.  De  tudo  deixou  evidentes  tcfttmunhos, 
e  perennes  monumentos  nas  republicas,  reíigioía  ,e  literá- 

ria. Foi  admirável  no  retiro,  e  defprezo  do  mundo,  na 
admioiftraçaõdajuftiça,  ena  Caridade,  raiz,  eRainha 
de  todas  as  virtudes  ,  como  moftroa  nas  oceupaçoens ,  que 
teve  de  Reytor  de  Santo  Eloy  de  Lisboa ,  de  Geral  da  Con- 

gregação 
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Dia  $.   grcgsçaõ  cie  Saô  Joaõ  Evangelifta,  de  Provedor  do  Hof- 

de..    pitai  Real   das  Caldas.    Ainda  Hoje  fe  falia  ,   e  adverte, 

Ve  'que  as  muitas  obras ,  que  fez  naquelles  primeiros  dous  lu- 
gares ,  foraô  todas  do  ornato  das  Igrejas,  e  do  culto  di- 
vino.  As  alfayas  da  fua  Cella  nunca  foraõ  outfas,  fenaõ 

livros  ;    Era  fummamente  afFavel  ,  e  liberal   para  todos, 

principalmente  com  os  pobres  >  e  naõ  poucas  vezes,  pe- 

los veftir  ,   íe  defpio    de  fuás  veftiduras  ,•   o  que  fó  fe  fa- 
bia  ,  por  lhe  verem  faltas  de  algumas  precifas.  Sendo  Pre- 

lado ,   era  igualmente  manfo  ,  e  fuave  em  amoeflar,  que 
fevèro ,  e  foite   em  reprehender  ,  e  caftigar    os  delictos 

púbicos.   Era  muito  callado  ,  e  fofrido.   Nunca  fe  lhe  ou- 
vio  palavra  contra  peífoa  alguma  ,  ainda  daa  que  fe  fabia 
o  tiohaõ  orTrndido.    A   todos  defeulpava  ,   e  honrava.  De 

todos  dizia  bem ,  e  lhe  fazia  o  bem  que  podia.    De  to- 

das as  peííoas  efjirituaes  ,  e  doutas  ,   e  de  todos  os  Prega- 
dores, era  o  mais  certo,  e  mayor  Orador.  Nunca  de  al- 

gum Sermão  que  ouviífe,   íe  lhe  onvio  dizer  mal.  Só  fen- 
do apertado  em  duas  occafioens ;  explicou-íe  do  modo  fe- 

guinte.  Ouvindo  hum  Sermaõ  de  Santo  António,  de  que 
a  melhor  parte  do  auditório  fahio  dizendo  muito  mal,   e 
vendo  alguns  Padres  fsrus  companheiros  ,   que  naõ  dizia 

palavra,   nem  de  mal  ,  nem  de  bem  ,  o  apertarão  a  que 
diceííe  o  feu  parecer  ;   e  o  deu  dizendo,   que  o  Pregador 

pregara  com  grande  engenho  ;   mas  vendo  ,  que  fe  riaõ, 
e  deíagradavaõ  da  íua  reporta,  acudio  logo  dizendo:  fim 

pregou  com  grande  engenho,  porque  he  neceflario  en- 
genho grande    para  pregar  mal  de  Santo  António.    Em 

outra  occaílaõ  ,  ouvindo  hum  Sermaõ  daquelles ,  que  faõ 

cultos,  e  oceultos  à  boa  intelligencia,  de  que  muitos  ou- 
vintes fahiraõ  dizendo  maravilhas,  como  coftumaõ    di- 

zer os  que   menos  entendem  ,  que  fempre  faõ  os  mais ; 
e  perguntado    particularmente  com  inftancia  por  hura 

Padre  feu  amigo  ,   pelo  feu  parecer,  diífe  ,  quedo  tal  Ser- 
maõ tirara  hum  grande  fruto  ,  qual  era  acabar  de  conhe- 

cer-fe  pelo  homem  mais  ignorante  ,  porque  ouvindo  fal- 
lar  mais  de  huma  hora  ao  Pregador  na  lingua  materna, 

o  naõ  entendera.    Sobre  tudo  ,   era  muito  devoto  da  pu- 
riíTiraa Virgem  Maria  May  de  Deos,  e  fe  alegrava  deter 

por 
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por  feu  fobrcnoroe  ,    o  nome  facratiíiimo  da  mefma   Se-D»a?' 

nhora.   Foi  eximio  Orador  das  luas  foberanas  cxcellcncias,    T   e-. 
de  que  fe  tinha  feito  hum  muito  rico,ecopiofo  Thezouro  , 
c  cftava  fempre  prompto  para  pregar  de  repente  em  todas 
fuás  feítividades  ,  e  iovocaçoens ,  como    fez  muitas  ve- 

zes.  Piameme  ie  pôde  oer,  que  teve  o  íeo  patrocinio  na 

hora  da  morte,   que  foi  em  Sábado,   dia  dedicado  á  mef- 
ma Senhora  ,  com  tojos  os  Sacramentos,   e  íinaes  de  pre- 

deítinado  ,  com  muita  frequência  de  actos  de  Fè  ,    Elpe- 
sança,  e  Charidade,   repetindo  com  grande  piedade  %   e 
ternura  a  íequentia  da  Igreja  Dtes  ha >  cites  tila  &c.   que 

na  mefma  ho«-a  pedio  fe  Iheleííe;  com  falia,  ejaizo  per- 

feito, qu-  fempre  teve  atè  o  ultimo  inftante,em  que  ef- 
pirou,  e  lo  fe  conheceo,   que  tinha  efpirado ,  depois  que 
lhe  naõ  ouvirá  >    proferir    os  facratiílimos  ,    e  fuaviífimos 
nomes  de  JESUS,   e  MARIA.   Depões  de  morto  ,  foi  feu 

corpo  levado  à  Igreja  ,   onde  ,   por  acaío  ,  que  a  alguns 
parteeo  mifttrio  ,   fe  achou  preparada  huma  Eíía  de  tela 
branca,   que  tinhaõ   mandado  fazer  es  Irmaôs  da  Confra- 

ria da  AíTumpfa5  de  NoíTa  Senhora  da  Igreja   de  Santo 
Eioy  para  celebrarem  no  melmo  dia   as  exéquias  annuaes 
de  feus  defuntos  irmãos  $    e  por  aquclles   foi  pedido  com 

repetidas  inftancias  ,  que  na  mefma  EíTa  fe  puzeflV,  co- 
mo poz,  e  eíKve  cm  quanto  le  lhe  fizerão  os  cfficios  or« 

denados  pela   Igreja,  o  corpo  do  Padre  Meílre  Francifco 

de  Santa  Maria  j   porque  [  diziaô  ]  iha  devião  mandar  fa- 

zer de  propofito  ,    por  haver  fido  grande  Orador  da  mef- 
ma Senhora  ,   e  bemfeitor  daquella   fua  Irmandade  ,   pois 

le  devia  ài  fuás  diligencias  a  notável  ,   e  rica  Cape  Ha  da 
mefma  Senhora. 

Ans  preciofos  dotei  do  génio,  e  da  religião,  naõ 

forao  ioferiores  os  que  teve  na  compreheníaô  das  feien- 

cias  ,  elpi*ciaímente  da  Fiioíofia  ,  c  Theologia  ,  que  leu 
•no  Collrgio  do  Evangelifta  da  Univeríídade  de  Coimbra; 
onde  ,  ainda  hoje,  fe  conferva  a  lembrança  do  cíplendor, 
da  finjza  ,  e  formalidade  dos  feus  argumentos  ,  das  fu*s 

pnz-dencias  ,  e  da  grande  erudição  ,  clareza  ,  e  facili- 
dade, com  que  fazia  todos  os  a&os ,  e  empregos  litera- 

tioSi  A  todos  feus  diícipolos  prezidio  Concíuzoens  publi- 
Oo  cas  j 
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Dia  ?•    cas ;  c  todos  ,  ou  forao  Meftres  ,  ou  o  merecião  fer.  Del- 

^    ̂.    les,  naõ  menos  de  outo  ,  forão  Lentes  de  Filolofia  ,  eThro- 
logia  nos  CoMegios  do  Evangelifta  das  Univet  (idades  de 
Coimbra   ,  c  Évora ;   e  quatro   fe  gradaarao  Doutores   em 

Th -elogia.    Entre  os  quaes   fe  avantcja?ão  d  Dootor  Ma- 

noel de  Santiago  ,  Lente  da  Cadeira  de  Ercoto  da  mtfma 
Univerfidade,  Qoalcficador  do  Santo  Officio  $  e  o   Dcu- 

29-deNo. tor  Jozè  da  Natividade  ,   de  que  damos  noticia  em  outio 

T cm        lagar.   Muitos  mais  fogeitos  egrégios  fe  deveriaõ  á  doutri- 
na ,   e  magifterio  do  Padre  Meftre  Franciíco  de  Santa  Ma- 
ria ,  c  mayores  progreííos  feientificos  ,   fe  pelas  grandes 

faltas  de  viíla  ,   e  faude,  que  padecia,  o  não  rrandaííe  a 

obediência  fair  de  Coimbra  para  os  ares    pátrios  de  Lis- 
boa, c  que  fe  occnpaíTe  no  emprego  mais  fuave  de  Cro- 

nifta  Gera!  da  Congregação, 

Naõ  foi  neccílario  dar-fe  a  conhecer  na  Corte,  por- 

que jà  nella  era  muito  conhecido  o  feu  nome  ,  e  rei  pei- 
tado o  Teu  talento.  O  tribunal  da  mesa  da  Conciencia  o 

oceupoo  cm  examinador  das  Igrejas  das  Ordens  Militares; 
c  o  do  Sinto  Officio  em  feo  Qualificador  ,  e  Revedor, 

qoe  fervio  mais  de  vinte,  e  finco  annos  com  continuo  tra- 
balho ,  e  difvello,  e  também  com  notória  fatisfção  da- 

quelle  Santo  Tribunal  j  o  qual  refpeitaya  muito  os  feus 
pareceres  ,  pelo  grande  dom  de  diferiçaõ  ,  e  clareza  de 

que  era  dotado,  e  pelo  bom  expediente ,  que  dava  aos  ne- 
gócios ,  que  íe  lhe  cometiaõ.  Nas  cençuras  drs  livros, 

que  aprovou,  foi  também  eminente  $  como  fe  pôde  ver 

das  muitas,  que  eftão  imprcíías.  Efpecialm^nte  convida* 
mos  aos  cuíiuíos  a  ler  com  atcnçió  a  do  fcgondo  tomo 

de  Portugal  Ktjlaurado ,  e  a  da  vida,  e  elogio  do  Princi- 
pe  Jorge  Caflnoto  ,  feu  Au'hor  o  Cwnde  da  Ericeira  Dom 
Luiz  de  Meneze»  •>  oceupou-fe  também  em  huma  obra 

moral  >  com  grande  eftudo  ,  c  zelo  ->  em  que  levava  por 
alíumpto  InfttucçaÕ  ,  e  diretiono  para  os  examinadores,  re 
examinandos  de  todos  os  grãos  d?  ordens  ,  offiaos  ,  e  wtntf- 
tertos  da  Içreja ,  com  o  prectfo ,  e  effençtal  ,  que  deviao  /a~ 
her  te  fer  perguntados  em  /eus  exames.  Por  lhe  faltar  a  ían* 
de,  e  ultimamente  a  vida  ,  não  fícon  acabada  efta  taõ  ntil 

obra.    Mat   muitos  cadernos ,  que  delia  ficarão  ,  correm 

manuf- 
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manufcritos  ,  c  laô  continuamente  copiados.  Naõ  fò  foiDia}. 

douto  nas  fobreditas  feiencias  ,•  também  foi  amado  das  N  - 
Muzas»  Nem  podia  faltar-lhe  efte  génio,  tendo  todos  os 
bons.  Verdade  he  ,  que  o  exercitava  raras  vezes,  e  íó  pro- 

vocado. Na  lingua  Latina  fez  exceilentes  Epigramas. 
Na  Portugueza  ,  e  Caftelhana,  fez  na  íua  idade  florente 

muito  bons  verfos  com  grande  energia  ,e  pureza.  Foi  fe- 
liz em  glozar  motes,  e  em  revoltar  aííumptos  pelos  mef- 

mos  confoantes,  e  com  fechos  diírkultoíos ,  que  correrão 

com  grande  aplaufo  na  Corte  ,  fem  íe  laber  o  Author, 

porque  a  tudo  ie  efeoadia  por  génio,  humildade,  e  re- 
verencia do  íeo  eftado. 

Foi  íummamente  egrégio  na  feiencia  das  feiencias  , 

qual  he  a  da  pregação  Evangélica.  Nellaoccupou  a  mayor 

parte  da  íua  vida  ,  e  do  íeu  talento  ,  com  grande  eípui- 
to  ,  e  credito  feu,  c  fruto  dos  ouvintes.     FIRey  Dom  Pe- 

dro U.   goftava  tanto  de  o  ouvir,  que  de  Coimbia,  on- 
de citava  lendo,  o  mandava  vir  para  pregar  na  fua  Real 

Capt-lla  ;  e  naõ  confentia  ,  que  nella  íe  fizeflem  as  pautas 
dos  Sermoens  do  Advento  ,  cQuarefma,  fem  que  nellas 
entraíTe,  e  muitas  vezes  com  dous  ,  e  três  Sermoens  ,  o 

feu  Pregador.    Aflím  nomeava  a  mefma  Mageftade  ao  Pa- 

dre Mcftrc  Franciíco  de  Santa  Maria  •    e  por  efte  refpei- 
to  aflim  o  nomeavaõ  também  todos  os  Auliccs  do  Paço. 

Muitas  vezes,  depois  de  o  ouvir  pregar,   o  mandou  íu- 
bir    a  íua  Real  prezença  para  mais    o  ouvir  em  perguntai 
relevantes,   que  lhe  fazia.    As  mefmas  honras  recebia  da 
SereniíTima  Senhora  Dona  Catharina,  Rainha  de  Gram  Bre» 

tanha,  quando  pregava  na  fua  Capella  Real  da  Bempof- 
ta  j  e  lhe  dizia,  que  a  defculpaífe  de  lhe  repetir  tantos  Ser- 

moens ,   porque  le  lhe  foífe  poííivel  ,   fempre  o  eftivera  a 
ouvir.    Mas  o  melhor  difto  era  ,  que  fora  das  occaííoens 
de  pregar  ,  nunca  apparecia  nos  Paços  de  huma  ,  e  ou- 

tra Mageftade.  Pontualmente  iatisfazia  o  feuOfficio  Evan- 
gélico ,  e  Religiofo  ,  no  grande  retiro  ,  que  profeífava. 

tm  faltando  por  doença  ,  ou  outro  algum  incidente  ,  pre- 
gador nas  Capeiias  Reaes  ,  ou  na  Cathedral ,  ou  na  Mi- 

ícricordia,   ou  era  outras  Igrejas,  já  era  fabido  chamar-fe 

ao  Padre  Santa  Maria  $   porque  lambem  fe  iabia,  que  ellc 
Oo  ij  cfta- 
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Dia  ?.  eftava  fempre  aparelhado  ,   e  prompto    para  todo   o  Stf- 
^    maõ,  e  para  toda  a  hora  ;   e  algumas  vezes  fuecedea,  que 

Noveb.f|çrn   |loma  lhe  davaõ  para  fua  preparação.   Neílas  ceca- 
fioens  he,  que  fobrefahia,  e  admirava  o  feu  grande  ca- 

bedal j   porque  pregava  [  às  vezes  melhor )   com  pouco, 
ou  quaíl  nenhum  tempo  ,  como  fe  foífe  de  penfado  em 
tempo  laigo.     Certamente  foi  no  mayor  gráo,  fecundo, 

e  fácil  na  prédica.      Em  huma  fexta  feira  da  lemana  ían- 
ta  ,   fendo  Reytor  de  Santo  Eloy  ,  pregou    em  finco  Igre- 

jas da  C  >rte  ,  em  que  entrava  a  Capella  Real ,  finco  Ser- 
moens  ;   dous  do  enterro  de  Chrifto  noífo  Senhor,  e  trez 

da  Soledade    de  Soa  May  Sanciííima  ,•   e  advertindo,  que 
alguns  curiofos  o  íeguiaó  a  ouvillo  nas  miis  Igrejas,  naõ 

repetio  em  Sermão  algum  dos   fobreditos  ,    couia  íubftan- 
cia!  ,  que  tiveífe  dito  antecedentemente.      O  que  cauíou, 
c  com   razaõ  ,   g  ande  admiração;   e  atè    a  elle    mcttno, 

porque  dizia  depois  particularmente  ,   que   naô  hia  apare- 
lhado pata  tanto.   E  que  juizo  raiiaõ  do*  Sermoens  do  Ps- 

dre  Meftre  Franciíco  de  Santa  Maria  os  doutos,    e  Criti. 
cos  da  Corte?  Era  com  ir.  um  ,    e  hc  fabido  dizerem  dcllc 

geralmente  (  faõ  palavras  certas)  que  era  o  Piégador  ,  que 
mais  fc  envieirava  ;  ifto  he  ,  que  imitava  ao  grande  Pa- 

dre António  Vieira.     Eftc  era  o  parecer  dos  mayores  fa- 
bios,  que  ouviaõ  o$  feus  Sermoens;   e  do  mtfmo  parecer 
íeraõ  todof   os  que  attentamente  lerem  com  rtfitxaõ   os 
mefmos    Sermocns  impreííos   com  a  proporção    devida  ̂  

ifto  he,  comparando  aífumptos ,   conceitos,   proras,  pro- 

priedades, formalidadei  ,•  e  naõ  valentia  ,   fraze,  tfluen- 

cia  >   riqueza  ,   e   modo   de  dizer  ;   porque  nefta   f-gunda 
parte  he  inimitável  o  Grande  Vieira  ,  e  o  fera  em  quanto 
Dcos  naõ  crear  outro  femelhante.    Mas  baila  para  ícr  ver- 

dadeira a  comparação,  que  na  parte  primeira,  qne  he  a 

edeacial ,  o  imitaííe  ,  e  foífe  íeu  femelhante  o  Padre  Mef- 
tre Francifco  de  Santa  Maria.     Ha  finco  tomos   de  ftus 

Sermocns  imprefíoi,  além  de  outros  avulfosj  e  o  mereciaõ 

fer  todos  quantos  pregou  ,  fe  elle  os  deixara  expendidos, 
e  naõ  apontados  fomente  com  imperfeptivcl  ,  e  incriveí 
abreviatura,   como  de  ordinário  coílumava  piégar. 

Naõ  foi  menos  execliente  hiftoriador.    Na  primeira idade 
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idade  começou  a  moftrar  o  fio ,  e  génio  ,  que  tinha  para  Dia?, 

taõ  nobre  emprego.  Logo  que  acabou  o  Noviciado  im«  °*L 
primío  hum  livro:  Safira  Veneziana  ,  e  Jacmtbo  Portuguez. 
Lisboa,  anuo  de  1677*  Vidas  Panegíricas  de  S»  Lourenço 
Juílinianno  ,  e  do  Venerável  Padre  António  da  Concei- 

ção ;  heroes  dos  Cónegos  ícculares,-  aquelle  ,  da  Congre- 
gação de  S.  Jo  ge  em  Alega  de  Veneza  ;  efte  da  Congre- 

gação de  S.  Joaõ  Evangeliíla  de  Portugal.  Compoz  tam- 
bém hum  eieg.mte  ,  e  admirável  Panegírico  do  Amado 

Evaogeiifta  ,  patrono  deita  Congregação  ,  cora  o  titulo 

de  Aguta  do  lmpir'10  imprtífo  em  Lisboa  anno  de  1687, 
muito  cftimado  de  todos,  e  he  juntamente  grande  elogio 
de  feu  Author.  No  idioma  Caftelhano  corre  também  fiel- 

mente traduzido  pelo  Padre  Prezentado  Fr.  Joaõ  Tala- 
manco  ,  e  foi  impreíío  cm  Madrid  na  Ofíicina  do  Con- 

vento de  N.  Senhora  da  Mercê,  Redempçaõ  de  Cativos, 
Anno  de  1735. 

Exei citado  já  nos  voos  de  Águia  taõ  remontada  t  e 

nas  brilhantes  luzes  daquellas  cerúleas,  e  preciofas  pedras, 
lubio  a  abrir  com  chave,  e  língua  de  ouro  ,  as  portas  do 
Ceo  Aberto  na  terra  ,  ate  o  feu  tempo  fechadas  ,   na  admi- 

rável hiifcoria  ,  que  efereveo  das  fobreditas  fagradas  Con- 
gregaçoens  dos  Cónegos  feculares  de  Saõ  Jorge  em  Alega 
de  Veneza  ,  c  de  S.  Joaõ  Evangelifta  de  Portugal.   Obra, 

em  que  teve  grande  ,   mas  feliz  trabalho  ;   porque  com  el- 
la  mereceo  Lr  aclamado  em  todo  orbe  literário  ,    por  ele- 

gante ,  e  egrégio  Elcritor  j   a  pezár   do  da  Alcobaça  illuf- 
trada  ,  que  pertendeo  enfraquecer-lhe  o  luzimentò  ,  com 
a  interpofta  nuvem  de  huma  injuíta  critica   a  trez  pontos 
òo  Ceo  Aberto,  que  lhe  parecerão   novos,  íem  oleiem, 
antei  muito  antigos ,  neceífariot  ,  e  precizos    à  verdade 
das  hiftorias  defte  Reyno,  da  Ordem  Real  de  Chrifto  ,  da 

Abbadia  de  Alcobaça  ,  e  da  Congregação  de  S.  Joaõ  E- 
vangeiííla  ;   mas  Com  taõ  infeliz  fucceííb  ,  que  o  noíío 
Author  coibuma  Apologia  ,   a  que  deu  o  titulo  de  Jujla 
Defenja  ,  imprefTa  em  Lisboa  no  anno  de  171 1.  voltando 
contra  ellc  as  armas  ,  recobrou  no  vencimento    as  luzes, 

e  aplauzos,  que  feganoa  vez  quiz  ctfufcar  lhe    o  mefmo 

Antigonifta   na  fua  Alcobaça  Vindicada  ,  já  depois  da  mor* 
te 
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Dia$.  te  d0  noffb  iníignc  Eíctitor  $  mas  nefte  fegundo  attenta- 
vr  -j  do,  fobre  a  fraqueza  da  occaíiaõ  ,  incorreo  na  diígraça 

'  da  ínconcludencia  ;  porque  d iííe  lem  refponder ,  íeja  Juiz 
o  Leitor  judiciofo,  comparando  com  rerlexaõ  hurr.a  com 
outra  obra.  Naõ  ha  peífoa  que  naõ  procure  ,  e  que  naõ 
repita  a  liçaõ  do  Ceo  Aberto»  Aííim  o  tem  feito  muitas 
vezes  nos  feus  refeitórios  as  Communidadcs  mais  doutas 

defte  Reyno.  Ouvimos  dizer  a  peííoas  muito  graves  ,  e 

fidedignas,  que  em  Caftdla  ,  e  Itália  ,  he  muito  refpei- 
tada  ;  e  até  França  ,  que  naõ  he  liberal  em  fazer  apreso 

do  que  lhe  heforafteiro,  a  tem  traduzido  na  lualingoâ. 
Coroou, todas  íuas  obras,  com  a  defte  Anno  Hifioriço, 

Diário  Portuguez ,  que  eicreveo    com  verdade  ,  clareza, 

e  juizo  ,  na  matéria  das  noticias,   na  naturalidade  do  idi- 
oma ,   e  na  avaliação  das  acçoem.      Naõ   fc  lhe  pôde  ne- 

gar   a  gloria  de  ler  o  pnmtiio  ,   no  íirjgular,   útil,   e  ad- 
mirável inuento  de  reduzir  a  epilogo  ,   e  repartir  peloidiai 

do  anno  ,  as  noticias    da  hiftoria  fagrada  ,  e  profana    de 
huma  Naçaõ  ,  como  he    a  Portugueza  ,  taõ  gloiioía  ,  e 
dilatada  em  todas  as  quatro  partes  do  mundo.      Pelas  refe- 

ridas obras,   letras,  e  virtudes,  logrou  o  Rcverendifllmo 
Padre  Meftre   Francifco    de  Santa  Maria  nas  Republicas, 

religiofa,  literária  ,   e  aulica  ,  as  mayorcs    attençcens;  e 
mereceo  ,  qne  pela  feerctana    de  Eltado  fe  lhe  mand.ífe 
em  1691.   carta  com  a  nomeação    de  Bifpo  de  Míicao , 

que  naõ  aceitou  por  fe  reconhecer  indigno  daquclla   di- 
gnidade ,  fendo  digniííimo  das   mayores.    Foi  ,  cm  fim,, 

rcfpeitado  dos  homens  grandes  do  ítu  tempo  j  eooncífo, 
hun$  o  allegaõ  como  Author  puro  ,  e  outros    o  clogiíô 
como  Yaraõ  egrégio.  Falcceo  nefte  dia  do  anno  de  171  3. 

com  fincoenta  e  nove, dez  mezes  ,  e  oito  dias  de  idade  ,*e 
com  quarenta  e  dous  annos  ,  íeis  meze s ,  e  kit  dias  de  Có- 

nego fecular  da  Congregação  de  S.  João  Evangelifta.   Na 
Bibliothcca  de  S.  Bento  de  Xabregas  ,  fe  vè  naturalmente 
retratado  catre  os  Varoens  illuftres  da  mefma  Congrega- 

ção.   Jaz  fepaltado  no  Clauftro  do  Real  Convento  de  Sío. 
cp  Eloy  de  Lisboa  com  cita  in/cripíaõ. 

A  J. 
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A     J. 
0  P.M  Francifo  de  Santa  Marta  ,  Cónego ,  Cronifta ,  e 

Geral  dejla  Congregação ,  Reltgtofo  muito  exemplar ,  í«- 
figne   em  letras ,  e  virtudes. 

a.  7.  p. 

QUARTO  DE   NOVEMBRO. 

I.  Defcobre  Pafco  da  Gama  a  Angra  ,  que  chamou  de  Santa 
Elena. 

II.  Succe/fo  jehce  em  Africa  :  Noticia  de  Gonçalo  Mendes 
TLacoto. 

III.  A  Rainha  Dona  Mafalda ,  mulher  delRey  Dom  Affon- 
Jo  Henriques. 

IV.  0  Pad*t>  Pedro  da  Fonfeca. 
V.  Dom  Luiz  de  Menezes , primeiro  Marquez  do  Louriçal. 

1. 

ESTE  dia  ,  anno  de  1497.  defcobrio  o  fa- 
moío  Argonauta  Vafco  da  Gatna  huma  fer- 
mofa  Angra  ,  ou  Bahia  ,  a  que  chamou  de 
Santa  Elena  ,  onde  defembarcou  ,  e  foi  fe- 

lido  pelos  Negros  da  terra  ,  e  efte  foi  o  pri- 
meiro fangue  ,  que  fe  ieíramoo  nas  jornadas,  e  empre- 

zas  do  Oriente  ,  em  que  depois  fe  derramarão  dilúvios, 

mas  com  grande  gloria  da  N3çaõ  Portugueza  ,  por  fe- 
rem difpendidos  por  elía  ,  cm  obíequio  da  Fé  ,  e  íerviço 

dos  feus  Rcys. 

Dia  5. 

de 

Novéb, 

n. 

O  meímo  dia  ,  em  huma  Terça  feira  ,  anno  de  1  5  1 1. 

com  duzentos  ,  e  vinte  de  cavallo  ,  e  cem  de  pé , 

a  que  fe  ajuntarão  alguns  Mouros  havindos,  deu  Gonçal- 
lo  Mendes  Zacoto  fobre  hum   corpo    de  muitos  mil  ,  e 

d(pois 
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Dia4.  depois  de  brava ,  epoifuda  refiítencia  ,  os  derrotou  ,  ma- 

M  „,  tando ,  e  cativando  grande  numero:  O  delpojo  foi  mui- 
e  '  to  conííderavel ,  cm  que  entrarão  dous  mil  camellos  ,  c 

vinte  mil  cabiças  de  gado  miúdo,  grande  copia  de  man- 
timentos, e  muitas  alfayas  ,  e  peífas  preciofas.  Foi  Gon- 

çallo  Mendes  homem  iníigne  em  valor,  c  diíeiplina  roi- 
litar  :  Gaftou  nas  guerras  de  Africa  a  mayor  parte  da  íua 
vida  ,  no  tempo  dos  Reys  de  Portugal  ,  Dom  Joaô  li. 
Dom  Manoel,  Dom  Joaõ  III.  Foi  Capitão  de  C,afim,  e 
de  Azamor  :  Confeguio  grandes  vitorias  ,  não  aíííoi  os 

prémios,   que  por  elías  merecia. 

iii. 

Ona  Mafalda  filha  de  Amadeu  III.  Conde  de  3a- 

boya  ,  Mauriana  ,  e  Piemonte,  delcendente  dos 
Emperadores  de  Alemanha,  c  Duques  de  Saxonia  $  e  àx 
Condeça  Guigonia,  filha  dos  Condes  de  Albon  ;  mulher 
de  Dom  AfFonfo  Henriques  ,  primeiro  Rty  de  Portugal. 
Foi  prometido  o  ftu  naíeimeato  por  São  Suplicio,  a  quem 
a  Condeça  íua  may  tomou  por  interctííor  ,  fendo  eite. 
ril  ,  e  fem  eíperança  de  filhos.  Foi  dotada  de  exceiientcs 
perfeiçoens  naturaes  ,  e  de  virtudes  também  excelienres. 
Refplandeceo  com  extremo  no  zelo  do  culto  divino,  e  de- 

voção para  com  Deos  ,  e  na  caridade  com  os  próximos. 
Gaitava  as  fuás  rendas  em  efmoías  ;  Fundou  o  Hoípital , 
e  as  Igrejas  de  Canavezes  ,  e  os  Moíteiros  da  Coita  de 
Gnimaraens,  cie  Aguas  Santas,  de  Santa  Maria  de  Goyo% 
de  S.  Pedro  de  Rates  ,  e  outras  muitas  Igujas.  Coroada 
de  taõ  illuítres  obras  (  coroa  mais  eftimavel ,  que  a  da  ter- 

ra )  faleceo  neíte  dia,  anno  de  1 1  57.  jaz  em  Santa  Cruz 
de  Coimbra. 

IV. 

O  Padre  Pedro  da  Fonfcca ,  Porwguez  ,  natural  da  Vil- 
i-i  da  Cortiçada  no  Priorado  do  Crato ,  da  Compa- 
nhia de  Jefu ,  e  hum  dos  mais  iníignes  Varoens  daquel- 

la  efclarecida  Religião.    Comentou   com  engenhofa  feli- 
cidade 
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cidade  a  Methaflzica  de  A'ifl:oteles  ,.  que    imprimio  cm  Dia  4* 

*    .  rio 

quatro  tomo»,   c  a  !z3goge  dePorphirio,    cos  oiro  livros         _ 
da  Dialetica.    Sobre  tudo  !he  imrr.ortalizcu  o  nome  hum 

novo  camií  ho  ,  que  *bio  com  íingujar  agudizar,  -paia 
íe  poder  conciliar  a  íibndade  do  homem  com  a  Prcíiien- 
cia  de  Deos  •    confiderando    no  mrfmo  Deos   a  {ciência, 

a  que  chamou   Mc*dia  ;   de  que  tomou  o  nome  a  Ele  -ia, 
que  íegue  a  meíma  opiri:õí    leguida  de  rotiras  da-<  /agra- 

das Religioens  ,   e  de  graviílimos   Autort $.    Lco  Fdoíofia 
cm  Coimbra  ,    e  Theologia  em  Evcra  ,    onde    tomou   o 
gráo  de  Doutor.     Fci  R   ytor   do  Coílcgio    de  Coimbra, 
Cancellario  d  1  Univerfdnde  de  Évora  ,   Prepofito  da  Ca- 

ía de  Saõ  Roque  dt  Li.boa  ,  e  Viíitador  de  toda  a  Com- 
panhia nem.   Reyno.    Em  Roma  foi  aiTiftente  do  Teu  Ge- 

ral,   e  muito  atendido,   e  favorecido  do  Sumrno  Pontífi- 

ce Gregório  XIII.    Em  Lisboa  foi  o  que  Santo  Ignacio  em 
Roma  nas  ob;ai  do  íçvç  >  de  Deos  ,  qae  fez  ;   e  de  mui- 

tas fundaçoen*  ,   Reco^imenros ,   e  Caías  pias ,   que  fe  fí» 
zerão    por  íaa  diligencia  ,  direcção  ,  e  confciho.   A  Caía 
de  Saõ  Roque  lhe  deve  muitas  obras ,  e  quaíi  todas  as  mais 
Cafas  da  Companhia.    Foi  Varaô  fabio  ,  prudente  ,   pio, 
afável  ,  rczoluto  ,   e  defembaraçado.    Nos  negócios  ,  que 
manejava,   (obrefahia  a  todas  as  dificuldades ,   e  com  ma- 
Taviihoía  induftria  ,  Ih^s  bufeava  fahida  ,    e  vencimento. 

Na  execução  das  coufas  ,  eílranhava  o  perder  tempo  em 

culpar,   o  que  por  ventura  fora  ma]  principiado;  dizen- 
do ,  que  íó  fervia  bufear-fe  remédio  ao  que  fe  devia  fazer. 

Quando  achava  reziftencia  nas  coufas,  que  fazia  para  bem 
de  alguma  Communidade,  ou  de  algumas  pcíToas  parti- 

culares,  com  animo  quieto,   e  alegre  rofto  dizia:  Ey  de 

fazer-lhes  bem ,  ainda  que  lhes  peze.    Cheyo  de  excelSentes 
obras,  letras,  e  virtudes,  faltceo  em  São  Roque  de  Lis- 

boa ncfte  dia,  anno  de  1  599.  com  íetenta  e  hum  de  ida- 
de ,  e  ííncoenta  e  hum  da  Companhia  de  Jefus. 

Pp  V. 
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Dia  4. 
de  y Noyéb. 

DOm  Luiz  Carlos  Xavier  Ignacio  de  Menezes  quin- 
to Conde  da  Ericeira  ,  nono  fenhor  ,  e  primeiro 

Marquez  do  Louriçal,  depois  de  fervir  com  diftinçaô  nas 

campanhas  de  Alem-Tejo  os  pòftos  de  Coronel ,  e  Briga* 
deiro  de  Infantaria,  paífou  no  anno  de  17 17.  na  idade  de 
vinte  e  fete  annos  a  Vice-Rey ,  e  Capitão  General  da  índia  , 
no  qual  Eftado  venceu  cm  trez  combates  aos  Arábios  em 
cjue  lhe  deftruhio  groííos  navios  de  guerra  j  ganhou  por 
aíTalto  a  Cidade  de  Por-Patane  ,  e  adquirio  a  Ilha  de 
Zumba  j  Fez  huma  liga  ventajoza  com  EIRey  da  Perfia, 

de  quem  teve  folemne  Embaxada  ;  Eftabcleceo  nos  do- 
mínios Portuguezcs  com  grande  acerto  ,  e  prudência,  a 

Juftiça  ,  e  o  comercio.  Acabado  o  tempo  do  feu  gover- 
no,  de  que  deixou  grandes  íaodades  no  Oriente  ,  le  re- 

colheu a  efte  Rcyno,  onde  oceupando-fe  muitos  tempos 
nos  ex  rcicios  literários ,  enobreceo  a  pátria  cora  a  ptnna, 

depois  de  ter  illtiftrado  a  índia  com  o  governo.  A  Aca« 
demia  Real  da  H<ftoria  Portugucza  o  elegeo  Académico 
do  numero  para  decidir  os  pontos  duvidoíos.  Entre  as 
muitas  obras,  que  efereveo,  foi  muitoeftimado  em  Fran- 

ça hum  fupiemento  ,  que  fez  naquelia  lingua  ao  grande 
Diccionario  de  Moreri.  Tambcm  fez  outro  à  obra  do  Pa- 

dre Dom  Rafael  Blueeau.  No  anno  de  1740.  paífou  íe- 
gunda  vez  à  índia  por  Vice-Réy  ,  e  Capitão  General, 
commandando  huma  Efquadra  de  féis  Naus  de  guerra, 
guarnecida  de  OíFiciaes  de  nome,  de  mais  de  dons  mil 
Lidados  ,  armas ,  muniçoens  ,  e  dinheiro,  em  ioccorro, 
e  defença  daquelle  Eftado  ,  que  íe  achava  oprimido  dos 
bárbaros  confinantes  ,  e  com  a  chegada  ,  e  poder  ,  que 
levara  o  novo  Vice-Rey  fufpenderaõ  as  fuás  invazoens, 
reítituiraõ  algumas  Fortalezas,  e  à  força  de  armas  lhe  fo- 
rão  outras  tomadas,  e  demolidas  ,  e  fe  lançou  o  Maratá 
da  Província  de  Salfete  ,  e  foi  recuperada  a  de  Bardez.  Com 
treze  mezes  de  taõ  felice  governo  morreo  em  Goa  o  Mar- 

quez  Vice-Rey  com  mais  de  fincoenta  e  rrez  annos  de  idade 
no  anno  de  1741.  havendo  nafeido  nefte  dia  cm  que  efta- 
mos  de  1689.  QUIN- 
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Dia  5. 

QUINTO  DE  NOVEMBRO, 

I.  Idacio  Claro. 

II.  /^rw*  o  Infante  Dom  Sancho  a  EIRey  de  Sevilha. 
III.  Cometa  na  índia. 

IV.  0  Padre  Diogo  Gonçalves. 

1. 

DACIO  Claro,  Bifpo  de  Mnida ,  Metropolida 
antiga  Luíitania  ,  de  quem  dereve  Santo  Ifido- 
ro  nos  feus  Claros  Varocns  j  faie  eco  ncftè  dia, 
pelos  annos  de  37  J.  Compoz  huai  li?ro  apolo- 

gético contra  os  Prifcilianiítas. 

11. 

DEzejando  EIRey  Dom  AfFonfo  Henriques  ,  que  fea 
filho  Primogénito  o  Infante  Dom  Sancho  naõ  per* 

deííe  os  brios  na  ocioíidade  da  paz  ,  e  fe  coftumaíTe  a  pe* 
lejar  ,  e  vencer  ,  lhe  mandou  ,  que  fizeííe  huma  entra- 

da em  terra  de  Mouros  pela  parte  de  Andaluzia.  Sahio  o 
Infinre  de  Coimbra,  e  no  mcyo  da  Ponte  ledefpediode 
EIRey  feu  pay  ,  e  lhe  beijou  a  mão  ,  com  íemblante  taõ 
alegre  ,  e  com  palavras  taõ  cheyas  de  eípirito  militar, 
que  bem  aííeguravaõ  a  vitoria  antes  da  batalha.  Paííoti 

à  Província  do  Alem-Tejo  ,  e  dali  entrou  por  Andajuzia, 
e  chegou  a  aviftar  a  famofa  Cidade  de  Sevilha  ;  O  Rey, 
qae  era  daquelia  Cidade ,  c  o  mais  poderefo  dos  que  cn* 
taõ  havia  em  Hefpanha  ,  picado  da  refolução  do  Infan- 

te,  lhe  íahio  com  hum  Exercito  de  mais  de  trinta  mil 
combatentes;  Confiava  o  noíTo  de  dous  mil  ,  e  trezentos 

decavallo,  e  quatro  mil  de  pé ,  mas  efeolhidos ,  e  bem  di* 
ciplinados,  c  coítumados  a  vencer.  Atacou-íe  a  batalha 
com  grande  valor  de  huma  ,  e  outra  parte  ,  e  fobi  e  o 
cfqaadraõ  do  Infante  cahio  tanto  ptzo  de  inimigos  ,  que 

Pp  ij  fe 
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I)w  5»  fe  vio  cm  perigo  manifefto  de  perder  a  vida  ,  cu  a  liber- 

v  à*  dade  ;  Correrão  cm  fua  defenfa  os  principaes  íenhorct 
Portogoezes,  e  a  imitação  do  leu  Príncipe,  e  por  leu  rei- 
peito  obrarão  cftupendas  proezas ;  Ate  que,  lançado  por 
terra  o  eftendarte  delRey  de  Sevilha  ,  e  reprezadas  mui- 

tas bandeiras  dos  Mouros  ,  forão  eftes  poftos  cm  fugida, 
com  tanta  mortandade  ,  cjue  por  muitas  horas  correrão 
envolta»  em  íangue  bárbaro  as  agoas  do  celebrado  Bctis. 
Colherão  os  Portuguezes  ricjuiíTimos  deípojos  ,  c  mais 
cheyos  ainda  de  fama  ,  que  de  riquezas  ,  voltaião  para  o 
Reyno,  a  lograr  os  frutos,,  c  parabéns  d:  taõ  infigne  vi- 

toria ,  fuecedida  ncfte  dia  ,anno  de  1 178. 
.        ( III. 

. 

NO  mefrno  dia  anno  de  1  572.  appareceo  fobre  o  Eíla- 
do  da  índia  hum  Cometa  rozio  ,  junto  da  Via  Lá- 

ctea ,  o  qual  fazia  hum  quadiangulo  com  as  Eftieíias  ca 
Conftclaçaõ  Caíiopéa  ,  na  terceira  face  do  Signo  Arie* , 
cm  fetenta  grãos  de  declinação,  e  vinte  dtdiftancia  do 
Norte.  Ao  pôr  do  Soi  apparecia  da  parte  Gccidçntal, 

defronte  do  Planeta  Júpiter  ,  c  tinha  hora  mofimento 
circular  com  o  primeiro  movei  ,  taó  conca tado  ,  como 

as  Eílrellas  fixas.  Era  taõ  grande,  que  05  Aftrologos  o  re- 
duzirão às  Eftrellas  da  primeira  grandeza  ,  e  foi  viíto  por 

efpaço  de  noventa  dias. 

o 
IV. 

Padre  Diogo  Gonçalves  ,  natural  de  Oeiras ,  lugar 
diftante  trez  legoas  de  Lisboa  ,  ConfefTor  do  fenhor 

Dom  Jayme  ,  filho  do  Infante  Dom  Pedro  ,  Arcebifpo 
da  meima  Cidade  ,  Cardeal  do  titulo  de  Santo  Euftaquio, 

15.  de  de  que  já  falíamos  em  outra  parte  :  c  o  acompanhou  a  Ua« 

Abn*  lia  ate  morrer  em  Florença  aquelle  candidiííimo  Príncipe, 
voltando  a  Portugal  foi  Prior  da  grande  Igreja  de  Fonte 
Arcada.  Paííados  alguns  annos  ,  picado  dos  tftimolos,  c 

exemplos  virtnofos ,  que  ouvia  ,  c  via  nos  Cónegos  fecu- 
Jarcs  da  Congregação  de  S.  Joaõ  Evangelifta,  icuunciou 

aquelia 
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301 aquella  Igreja,   e   pedio  fer  ,  como  foi  ,   admitido  ao  fcuDiaÇ. 

grémio  no  Convento  de  Villar  de  Frades ,  c  foi  hum  dos^T"e^ i»  xr  j  r       r>  '  j    a         Noveb. 
excelientes  Varoens  da  melma  Congregação  ,  onde  riore- 
ceo  com  tantas  virtudes  ,  que  a  Rainha  Dona  Leonor , 

mulher  dJRty  Dom  Joaõ  II.  o  tirou  daquellc  retiro  para 
feu  Confcíí>r  ,  e  Efmoler.  O  refpeito  ,  e  a  obediência  o- 

brigaião  ao  Padre  Diogo  Gonçalves  a  aceitar  aquellasoc» 
capaçoens  ,  que  exercitou  com  real  ,  e  geral  latisfaçaõ 
muitos  aonos,  e  juntamente  as  de  Reitor  de  Santo  Eloy 

de -Liáb oa  ,  e  de  Geral  da  íua  Congregação  ,  atè  que  po- 
de eximir-fe  delias,  e  coafrgoir  licença  para  paííar,  como 

paííou  ,  a  Je  ufaíem  a  viíítar  oí  Lugares  fagiados  da  nof- 
ía  Redempçaõ.  Nelles  efteve  quaíí  feis  meZvS  com  ar- 
dentiííímos  defejo*  de  dar  a  nofío  Seohor  a  vida  ,  onde 
elle  a  dera  pela  falvaçaô  dos  homens.  Foi  ouvida  a  fua 

petição  :  porque  acabando  huma  manhã  de.  dizer  MiíTa 
com  muita  ternura  na  Igreja  do  Calvário,  cahio  deíima- 

yado  ,  c  nos  braços  de  alguns  Religiofos  de  Saõ  Fran» 
ciíco  faleceo  fuave  ,  e  felizmente  ,  e  pelos  mefmos  foi 
encenado  no  ícu    Convento,   ncftc  dia,  annode  1488. 

SEX- 
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SEXTO  DE  NOVEMBRO. 

J.   SaÕ  Leonardo  M.  e  Sarna  Comia  V, 

II.  Prodígio  raro  fuccedido  com  huma  figura  de  EIRey  Dom 
Ajfonfo  Henriques, 

III.  Morre 'EIRey  Dom  Joaõ  IV,  de  Portugal. 
IV.  fundação  da  Cafa  de  Santo  Eloy  do  Porto  de  Conegot 

Seculares. 

V.  Frey  António  da  Natividade.  '  > 
VI.  Padre  Jozè  Dias  de  Moura. 
■ 

i, 

EONARDO  ,  c  Comba,  irmãos  no  fatigue^ 
e  muito  mais  nas  virtudes  ,  nactião  cm  Por- 

tugal,  na  Província  de  Tias  os  Montes, on- 
de apaíícntavão  gado;  Succedeo  íer  Comba, 

por  fua  g<andc  fcrmofura,  pertendida  dchum 
Mouro  ,  que  entaõ  dominava  naqucllns  terras  j  Reziílio 
com  valor  confiante  ,  como  quem  havia  confagrado  a 
Deos  fua  pureza,  c  animada  com  os  Tantos,  e  fervoroíbs 

confelhos  de  Leonardo  fen  irmaõ  -,  O  Bárbaro  ,  tendo 
por  aggravo  a  reziftencia,  buícou  a  Santa  Donzella,  pa- 

ra lhe  dar  a  morte,  e  achando-a  com  leu  irmão  no  retiro 

de  hum  monte  ,  a  hia  com  a  lança  atravtíTando  $  Eis  que 
o  Ceo  com  rara  maravilha  a  fez  de  repente  invifívcl  ,  c 
em  íiu  lugar  vio  o  Mouro  diante  de  íi  hum  penhaíco  , 
onde  quebrou  a  lança  ,  mas  não  o  furor  ,  que  executou 
cruelmente  em  Leonardo,  o  qual  por  efte  modo  perdeo 
a  vida  ,  em  obfequio  da  pureza  ,  com  jufto  merecimento 

da  Coroa  de  Mártir,  nefte  dia  pelos  ânuos  de  713.  Am- 
bos eftes  Santos  irmãos  íaõ  venerados  em  muitas  Ermidas 

deite  Reyno,  dedicadas  ao  fen  nome,  e  por  fua  inrercei- 
faõ  experimentar»  os  fieis  maravilhofoi  tiFcicos. II. 
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Dia  Ó. 

II.  Novéb. 

NO  mefmo  dia,  anno  de  1Ó32.  fe  colocou  no  maii 
alto  lugar  do  frontifpicio  de  hum  dormitório  do  Real 

Mofteiro  de  Alcobaça,  huma  figura  de  vulto  do  Santo, 
e  invencível  Rey  Dom  AíFonfo  Henriques  :  Era  já  perto 
da  noite,  quando  íe  acabou  de  aífentar,  e  pouco  mais  de 
huma  hora  depois  ,  fe  vio  ,  com  grande  admiração  dos 
Religiofos ,  e  dos  moradores  da  ViUa  ,  que  da  parte  do 
mar,  vinha  correndo  hum  grande  globo  de  fogo  para  a 
figura  ,  na  mefma  altura  delia  ,  moílrando  claramente, 
que  a  bufeava  ,  e  tanto  que  chegou  ,  parou  febre  a  Co- 

roa do  gloriofo  Rey  ,  fobre  a  qual  íe  desfez,  deixando  o 
ar  alumiado  por  bom  efpaço :  Fizeraô-fe  vários  juízos  ío- 
bre  efta  maravilha  ,  parece  ,  que  acertarão  melhor  ,  os 
que  diíícraõ  ,  que  quizera  o  Ceo  coroar  aquella  Cabeça 
com  os  refplandores  ,  que  lhe  faitavão  ,  e  fe  devião,  âs 
excelentes  virtudes  ,  e  religioías  acçoens  daqueile  grande 
heroe ,  naô  menos  Santo  ,  que  valercfo. 

iii. 

O  mefmo  dia  ,  em  fegunda  feira  ,  anno  de  16  jo\ 
morreo  na  Corte  de  Lisboa  ElRey  Dom  Joaô  IV. 

de  gloriofa  memoria  ,  em  idade  de  fincoenta  e  dons  an- 
nos  ,  fete  mezes,  e  dezoito  dias.  Sendo  vinte  e  féis  annos 

Duque  de  Barceilos,  dez  Duque  de  Bargança  ,  e  dezafeis, 
menos  vinte  quatro  dias,  Rey  de  Portugal  por  herança, 
juftiça  ,  c  acclamaçaõ  >  como  dizemos  em  outros  lugares. 
Foi  dotado  de  grande  joizo  ,  valor  ,  e  refoluçaõ  ,  como 
fe  vio  nas  ditícultofas  emprezas  ,  que  com  poucos  meyos 
difpoz  ,  e  conleguio  felizmente  j  Bafta  aíingular,  e  lem 
femelhante  em  muitos  fceulos  da  Reftauraçaô  do  Reyno, 
para  o  coroar  heroe  immorta!  no  templo  da  fama,  ven-  1 
do  fe  em  poucos  dias  coroado  Rey,  obedecido,  e  amado 
dos  Vaífallos,  temido  dos  inimigos,  ligado  cem  os  ma- 
yoies  Friocpes  da  Europa,  e  fobre  tudo  aíliftido  da  pro- 

tecção Divina;  a  cuja  fombra  viveo,  pelejou,  veneco,  e 
triunfos 
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Dia  6*.  triunfou  na  Europa  ,  na  Africa  ,  na  Azia  ,  na  America. 
e^.  Por  naõ  fer  arobiciofo,  duvidou  com  prudência  aceitar  a 

'Coroa,  mas  depois  de  aceitalla,  afuílentou,  e  defendeo 
taõ  heroicamente,  que  nâo  duvidou  cotar  as  c^btçasaos 

grands,  que  fe  lhe  conjurarão  ,  nem  de  romper  cem  In- 
glaterra ,  defendendo  os  Príncipes  Palatino?  ,  ov.t  (e  va» 

leraõ  da  fua  protecção  [  como  deixamos  dito  em  outras 

partes.  Aplicava  grande  deligencia  ,  para  que  íc  naõ  va- 
riaíiem  os  trajes  ,  nem  introduziífem  os  das  ouras  Na- 
çoens.  Era  muito  inclinado  âoífa,  e  muito  mais  à  Mu- 
2Íca  ,  em  ejue  foi  íciente  ,  e  compoz  excelíentes  obias, 
que  fe  imprimirão.  Sobre  outras  virtudes  ,  teve  a  herói- 

ca de  antepor  fempre  as  hys  Divinas  aos  intereííes  hu- 
manos, Foi  muito  devoto  da  Conceição  imrruu.Uda  da 

Mãy  de  Deos ,  e  jurou  com  05  três  Eftados  do  Keyno  em 
Cortes  o  meímo  Miílerio,  e  lhe  fz  o  R>eyno  tributário, 

Março.  Como  dizemos  em  orma  parte.  Ordenou  à  Univerhd.dç 
de  Coimbra  fizeífe  o  melmo  juramento  ,  e  que  íem  elle 
naõ  dèííe  grào  alçum  aos  fus  alumnos  Reftituio  a  Co- 
menda  de  Alcobaça  aos  Reli  jofos  de  S.<õ  Bernardo.  Deu 

o  Eirado  do  Brafd  a  feu  filho  }  o  Príncipe  Dom  Theodo- 

zio,  herdeiro  do  Reyno  ,  ordenando,que  eftes  fechamaf- 
fem  Príncipes  do  Brafil  ,  e  Duques  de  Bargança  j  e  an* 

nexou  para  fempre  efèe  grande  Eirado  ao  íucceííor  da  Co- 
roa ,  em  quanto  naõ  entraííe  nella.  Ao  Infante  Dom  Pe- 
dro feu  filho,  frz  doaçaõ  do  íenhoiio  da  Cidade  de  Be- 

ja ,  com  todai  luas  rendas  ,  e  doaçoens  com  o  titulo  de 

Duque  da  rmTma  Cidade.  A5  Rainha  ,  fua  muiher  ,  e  a 
todas,  que  lhe  íuccedeííem ,  fez  doação  de  muitos  luga- 

res. Creou  os  utu/oi  dt  Duque  de  Cadaval,  de  Marquez 
de  Caícà^s,  de  Aguiar,  e  deNizr^  os  Condados  de  Se- 

rem ,  de  Alegrete,  de  Soure  ,  de-Qriola  ,  de  Vilbverde  , 
de  ViHa  Pouca,  de  Villar-mayor  •  Confirmou  os  do  Pra- 

do,  da  Ericeira,  e  da  Torre.  Desempenhou  a  Coroa  de 
grandes  íomas  de  dinheiro  ,  que  devia.  Foi  cazado  com  a 
Rainha  ,   Dona  Luiza  Francifca    de  Gofmaô  ,    de  quem 

HL  o*  tevc  °  PriQCJpc  Dom  Theodozio  ,  de  quem  jà  falíamos 
em  oatra  parte,  a  Senhora  Dona  Anna  ,  e  o  Senhor  D. 

Manoel  ,   que  morrerão  meninos  em  Villaviçofa  ,  antes 

delRcy 
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delRey  tomar  poíTe  do  Rtyno,  o  Príncipe  Dom  AffoníoDia  6V 

íucc^ílor  do  Reyno  ,  o  infante  Dom  Pedro  cambem  fuc-  N  J 
ceííor  ,   a  Infanta  Dona  Joanna  ,    que  morreo  de  dezafeis 
annos,  a  Infanta  Dona  Catharina  ,   Rainha  de  Inglaterra. 

Fora    do  matrimonio   revê  a  Senhora   Dona  Marh  ,  que 
faleceo  recolhida  no  Mofteiro  das  Carmelitas  Defcalcas  de 

.  .  . .  T         r       ',       .     7.  de  rc. 
Carnide  ,   como  dizemos   em  outra    parte.   Jaz  iepukado  vereiro. 
debato   do  Sacrário  da  Capclla   mòr  de  S.^õ  Vicente  de 

fora  ,  em  cumulo  ,  cjue  tem  duas  faas  j   de  huma  íe  iê  ci- 
te Epitáfio. 

Stjie  Hofpes  :    Regam  vi  tini  es  auferis  in  uno  ? 
Joannes    Qvaitm  condttur  hoc  tumulo. 

Htc  lyfiam  ajjenút ,  fervavtt ,  rextt  \  éf  auxtt : 

'Jure  ,  armts ,  nutu  ,  Itmttibmque  novis. 
Da  outra  face  o  íeguinte. 

ímpia  façrúegi  p éter et  cum  dextra  Joannem 
In  ntMeo  cu/los  adfuit  orbe  Deus. 

Ergo  Mel  tn  tumulo  Rex  bane  fe  feliít  ad  aram, 

Cufiodem  ut  eufios  excubet  ante  fuum. 

IV. 

NO  mefmo  dia  ,  anno  de  1491.  em  Sábado,  o  Bifpo 
do  Porto  Dom  Joaõ  de  Azevedo  ,  afliílido  de  todo 

o  Clero  }  e  da  nobreza  da  Cidade  ,  lançou  a  primeira  pe- 
dra nos  fundamentos  da  Igreja,  e  Convento  de  Santo  E!oy 

da  mefma  Cidade  do  Porto,  dando-ihe  o  titulo  de  Nof- 

fa  Senhora  da  Confolaçao  ,  fexta  Cafa  dos  Cónegos  Secu- 
lares da  Congregação  de  Sâo  Joaõ  Evangclifta.  Foi  foa 

principal  fundadora  Dona  Violante  AíFonfo  ,  natural  do 
Porto,  EIRey  Dom  João  II.  a  Rainha  Dona  Leonor  fua 

mulher,  e  o  Bifpo  Dom  Joaõ  de  Azevedo,  tambem  con- 
correrão para  a  mefma  fundação  ;  c  em  diíferente*  tem- 

pos íe  lhe  unirão  dez  Igrejas. 

Qa  v. 
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Dia  6. 

de 
Novéb. V. 

FRey  António  da  Natividade  ,  natural  da  Villa  dos 

Arcos  de  Valdevez,  do  Arcebifpado  de  Braga,  Re* 
ligiofo  Capucho  da  Província  de  Santo  Antcn;o,  foi  in* 

figne  Pregador  A  poftolico  ,  e  reformou  innunvraveis  pec- 
cadores  -}  Sendo  Provincial  padeceo  com  grande  cotftan- 
cia  muitas  tribulaçoens  ;  era  muito  obfcrvante  ,  c  peni- 

tente ;  Jejuou  a  paô  ,  e  agoa  os  Adventos  ,  as  Qnareí- 

mat,  e  todas  as  fegundas,  quartas,  e  fexta*  feiras  dos  úl- 
timos finco  annos  da  foa  vida  j  e  no  fim  delles  ,  depois 

de  cumprir  as  obras  do  jubileo  pleniílimo  ,  concedido  a 
toda  a  Chriílandade  pelo  Summo  Pontifica  Urbano  VIII. 

pedio  fe  lhe  levaffe  á  Enfermaria  o  Sacramfnto  da  F.xtrc- 
ma-Unçaô  ,  e  recebendo-o  com  muitos  aCtos  de  Fè  ;  Ef- 
per.mça  ,  e  Caridade  faleceo  neítc  dia  ,  anno  de  1641. 
no  Convento  de  Santo  António  de  Lnb<  a.  Efcreveo  na 

língua  Latina  exceílentes  comentários  fobre  0$  Evange- 
lhos das  Feftas  dós  primeiros  íeis  mezes  do  anuo  ,  de 

que  deixou  preparado  ,  com  licenças  para  fe  imprimir, 

hum  tomo  de  folha  ,  o  qual  fe  confe-rva  no  meímo  Con- 
vento com  eílimaçaõ  ;  e  com  a  mefma  fe  lembraô  de  fco 

Author  algum  Efcritorcs  de  dentro,  e  de  fora  do  Reyno. 

vi. 
NO  mefmo  dia  ,  anuo  de  1  -r  2  3 .   faleceo  em  Lisboa 

em  idade  de  cento,   e  doze   aonos,   o   Padie  Jozè 

Dias  de  Moura,   Beneficiado  na  Igreja  Parroquial  de 
S.  Barrholamco  da  mefma  Cidade,  qoe  íervio  atè  poocos 
dias  antes  dà  fiu   morte.    Foi  fepultadò   na  Igreja  de  Saõ 
Mamede. 

SETI- 
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SÉTIMO  DE  NOVEMBRO. 

I.  Santo  Amaranto  M, 

II.  0  Infante  Dom  Fernando ,  /z/&0  d?  EiRey  Dom  Manoel. 
III.  Pat  te  fecunda  vez  para  Africa  EIRej  Dom  Affanfo  V. 

IV.  Bsvide-fe  o  Aicebifpado  ,  *  tf  Cidade  de  Lisboa  ,  *  /£ 
átigi  a  Cape  lia  Real  em  Igreja  Patrianbal. 

V.  Suzana  Gomes* 

I. 

ANTO  Amaranto  ,  Mártir,  Português  ,  naci- 

do  no  território  de  Braga,  padeceo  martírio  ncf- 
ce  dia ,  imperando  Decio  :  Delle  fazmençaõ  Gre- 

gório Tuionenfe. 
11. 

DOm  Fernando  ,  filho  dos  Reys  Dom  Manoel ,  e  D. 
Maria,  Duque  da  Guarda  ,  edeTrancoío,  e  Con- 

de de  Marialva  ,  foi  Príncipe  de  eftremadiíftmas  prendas 

de  corpo,  e  animo,  de  galharda  prezença,  liberal,  en- 
tendido, valeroío,  e  arTavei  :  Deu»íe  muito  à  liçaõ  das 

hiftorias  do  Reyno  ,  e  do  Mundo  ,  e  quanto  amava  as 

verdadeiras  ,  tanto  abominava  as  fabulofas  ,  a  que  cha- 
xnaõ  de  Cavallarias  ,  que  andavaõ  muy  validas  naqudles 
tempos.  Procurou  defcobrir  as  Geneologias  dos  mayores 

Píincipes  da  Europa  ,  dcfde  os  fens  primeiros  princípios, 

empjeza  ,  em  que  muito  trabalhou  ,  com  grande  lou- 
vor da  fna  curiotidade,  c  naõ  pouco  difpendio  da  íua  fa* 

zenda.  A  inclinação  para  os  livros  naõ  lhe  impedio  a 

que  feropre  teve  para  as  Armas,  moftrando  para  ellas  ef- 

piricos  guerreiros,  e  marciaes  ;  Mas  faltou-lhe  occafiaõ, 
por  íerem  pacíficos  em  Portugal  os  annos  ,  que  teve  de 

vida.  Falava  livre  (  mas  fempre  decorofamente  )  a  EiRey 
fíu  irmão  nas  ceufas  ,  em  que  tal  vez  íuccedia  perigar  a 

Qa  'j  ítpu- 
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Dk 7'  reputiçã  o  do  mefmo  Rey  ,  c  do  Reyno  ,  c  não  duvida- 

de  va  de  propor,  e  pcríuadir  o  que  era  mais  utii,  ainda  que 
oVe  •foffc  menos  agradável.  Cazou  com  Dona  Guiomar  Couti- 

nho ,  fiiha  herdeira  de  Dom  Francifco  Coutinho  ,  Con- 

de Marialva,  o  melhor  dote  (  de  Senhora  particular  )  que 
então  havia  em  Hcípaoha,  de  quero  teve  ham  filho,  c 
duas  fíilias  ,  que  morrerão  meninos  :  Prccedeo  à  morte 
de  íeu  Pay  hum  eftranho  caio.  Achava-fe  a  fua  família 

tvn  Abrantes  ,  Villa  ,  onde  naícera  ,  e  de  que  era  Se- 
nhor, e  elle  fe  achava  ao  meímo  tempo  cm  outra  terra, 

naõ  muito  diílante  :  Levantando-fe  huma  n  anhã  ,  diííc 

aos  criados,  que  o  veftião  ,  que  naquclla  noite  vira  por 
lonhos  ,  que  da  lua  Caía  em  Abrantes  fahiaõ  juntas  tres 
tumbas,  cuberras  de  Luto;  Naõ  fez  muito  caio  deíla  re- 

prezentaçaò  ,  pofto  que  taò  triíle  ,  aílentando  ,  e  bem, 
que  os  foohos  íaõ  delírios  da  tamezia,  de  que  ítnaõ  deve 

fazer  caio;  Mas  alguns  ha  ,  tra  que  Dcos ,  por  eíte  mo- 
do, quer  avizar  aos  homens:  Logo  no  dia  íeguinte  íie 

chegou  nova,  de  que  eia  falecida  a  Senhora  Dona  Luiza, 

fua  única  filha,  que  já  não  tinha  outia:  Foi  logo  acen- 

folar  'a  Infante  ,  que  amava  com  terniííimos  affe&oe  ,  e 
pouco  depois  de  chegar,  adoteeo  ,  e  moneo  nrfte  dia, 

em  qje  eftamos,  elogo,  dentro  em  trinta  c  hum  ,  raor- 
reo  a  Infanta  Condeça:  De  forte,  que  no  efpaçò  dt  pou- 

co mais  de  dous  mezes ,  fe  vio  poílo  em  efFv.ito  o  lonho 

das  tres  tumbas ,  porque  a  primeira  íahio  a  tres  de  Outu- 
bro,  que  foi  a  da  filha,  e  a  oitima  ,  que  foi  a  da  mãy, 

cm  nove  de  Dezembro,  mediando  a  do  Infante  neftedia, 

anno  de  1534.  Foi  íepoltado  na  Cspella  mór  do  Con- 
vento dos  Reiigiofos  de  Saõ  Domingos  da  mcíma  V i í la. 

de  Abrantes  ,  donde  depois  foi  tresladado  pata  o  Real 
Convento  de  Bellem. 

ITT 

Omefmo  dia  ,  anno  de  146$.    partio  fegonda  vez 

para  Africa  EIRey  Dom  ArTonfo  V.  em  huma  po- 
derofa  Armada  ,  na  qual  fe  embarce  u  com  I r.IRcy  ,  o  In- 

fante Dom  Fernando  leu  Irmaõ ,  e  o  Duque  de  Bargan- ha, 

N 
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ça  ,  c  toda  a  nobreza  de  Portugal.  Era  o  intento  a  con-^a7« 

quifta  da  Cidade  deTangere,   e  o  primeiro  final  do  infe-       e^, 
Iice  íucceíío  da  empreza  ,   foi  a  facilidade  com  que  fe  dei- 

xou penctíar  ,  e  delcobrir,   qual  era  o  hm  delia  :  Acre- 
ceo.que  ao  embocar  o  Eílreito  ,  lhe  íobrcveyo  huma  hor- 

renda tVrrepeíladc  ,  que  obrigou  muitas  náos  a  tomarem, 

derrotadas  ,  diverío*    portos  •    ou?ras   padecerão    naufrá- 
gio •   outras  lançarão  ao  mar  axsiga,   com  grande  perda 

da  fazenda  Real  ,  e  de  muitas  vida*  j   Só  EiRiy  ,  juigan- 
do  por  indecoroso    à  Mageftade  qualquer  indicio    de  te- 

mor ,  ordenou  ,  qoe  íem   alteração  alguma  ,    pozeííe  o 

íeu  Galeão  a   proa  na  Cidade   de  Ceuta,  p*ra  onde   na- 
vegava dtiJe  o  principio,  e  a  ella  chegou  finalmente,   a 

pezar  da  braveza  dos  mares  ,  e  da  fúria  dos  ventos:   Pou- 
co depois  fe  lhe  ajuntou  a  may  o*  pme  da  Armada  ,  mas 

com  may 01   neceífidade    de  refazer- íe  dos  damnos  pade- 
cidos,  do  que  animo  para  entrar  com  taô  infauftos  prin« 

cipsos   em  novas  ,   e  perigoías  operaçoens:   Os  fucceffos, 
que  fe  kguiraõ  ,  diremos  nos  dias  a  que   pertencem. 

IV., 

NO  mefmo  dia  ,  anno  de  1716.  à  inftancias  dclRey 
Dom  Joaô  V.  noífo  fenhor  dividio  a  Santidade  de 

Clemente  XI.  o  ArccbilpaaV  de  Lisboa,  e  erigio  a  infi- 

gne  Colíegiadá  ,  e  Capella  Real  d©  Paço- de  Sua  Ivíagefta- 
de  em  Igreja  Putriaichalj  como  íe  declara  na  Bulia  An" 
rea  expedida  em  Roma  ncíle  dia  do  dito  anno  j  de  que 
foi  executor  Dom  Jofeph  Pereira  de  Lacerda,  Biipo  do 

Algarve,  e  depois  Card.al  do  titulo  de  Santa  Suzana,  fi- 
cando entaõ  a  antiga  Metropoli  de  Lisboa  com  o  titulo 

de  Archiepifcopal  Oriental,  e  com  a  parte  do  Occiden- 
te  o  Patriarchado  $  a  que  aífinaraô  por  íurTragancos  os 

Bifpadoí  de  Leiria,  Lamego  ,  Funchal  ,e  Angra.  Do  mef- 
mo modo,  c  com  os  mtímos  titules  ,  Oriental  ,  e  Occi- 

dental ',  f:  dividiu  cm  duas  Cidades  a  glande  Lisboa  por 
Alvará  Real  de  15.  de  janeiro  de  1717.  com  governo 
feparado  ,  e  Senado  da  Camará  em  cada  huma  ;  Ordenan- 

do-fe  que  nenhuií;  inftrumcnto  publuo  ,  ou  papel,  tivèíTc 

legji- 
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Dia 7.  legalidade,  fem  neilc  fe  declarar  cm  qual  das  Cidades  fc 
XT    „.    ra  feito. Noveb. v. 

NO  mefmo  dia  ,  anno  de  174?.  faleceo  na  Vílla  de 

Aviz  em  idade  de  cento  e  dezanove  annos,  e  alguns 
mezes  ,  Suzana  Gomes  ,  natural  da  Freguezia  de  Santa 

Margarida  do  meímo  termo,  viuva  de  Domingos  Simoens 
Livrador,  que  faleceo  em  10.  de  Julho  de  1731.  e  por 

falta  de  cabedaes  íe  íuftentava  de  íua  agencia,  tratando-fe 
íempre  honefta,  e  defembaraçadamente  $  dava  boa  noticia 
de  tudo  o  que  havia  íuecedido  no  íeu  tempo  ,  Confervoa 
atè  a  ultima  hora  da  íua  vida  tanto  acordo  ,  que  depois 

de  receber  o  Sacramento  da  Extrema  Unção  com  lagri- 
mas ,  e  arrependimento,  pedio  ao  Prior  ,  que  Ihoadmi- 

niftrava,  voltaííe  logo  para  ajudaila  a  bem  morrer :  O  que 
fez  ,  e  entregou  a  alma  ao  feu  Creador  com  muitos  íi- 

naes  de  predeftinada. 

*$9»  *$$*  *§3*  «$$►  «5S*  «$S»  «S  J*!  S*  *§9»  <§9*  <£§>  <£§»  «§§»  <&> 

OITAVO   DE    NOVEMBRO. 

I.  Caza  ofinhor  Dom  Ajfonfo  afilho  dttlRey  Domjoaõ  I.  com 
a  fenhora  Dona  Brites  Pereira  ,  filha  do  Conde  fiá- 

vel Dom  Nuno  Alvares  Pereira, 

II.  Ar r aza  Duarte  de  Mello  a  fortaleza  àe  Muar. 

III.  Medonha  praga  de  Gafanhotos. 
IV.  0  Padre  Bernardo  deChriflo. 

1. 
ESTE  dia  ,  anno  de  1401.  cazoa  a  primei- 

ra vez  o  fenhor  Dom  Affonfo,  Conde  de  Bar- 

cellos,  filho  delRey  Dom  Joaõ  I.  e  de  Dona 

Ignez  Pires,  com  a  fenhora  Condeça  Dona 
Brites  Pereira  ,  filha  única  ,  e  herdeira  do 

Condeftavel  Dom  Nuno  Alvares  Pereira,  Conde  de  Oar 

tcai'à 
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rcm,  c  de  íua  mulher  Dona  Leonor  de  Alvim  ,  fenhoia  Dia  S. 

muito  iliulln  ,  fermofi  ,  c  rica.  D^quellc  excelío  matri-  de 

momo  teve  principio  ,  e  primeiro  fundamento  a  lerenn- 
íima  Caza  de  Baigança  •  porque  da  Cond  ç?  Dona  Bri- 
|d  teve  o  íenhor  Dom  AfFonlo  ao  Conde  de  Ourem  ,  e 

primeiro  Maiquez  de  ValençV  Dom  AfFonfo  ,  que  mnr- 
leo  íem  cazar  ,  em  vida  de  (eu  pay  ;  Teve  a  Dom  Fer- 

nando ,  primeiro  do  nome  ,  e  fegundo  Duque  de  Bir- 

gança,  k-ndo  o  Conde  feu  pay  o  pnmeiro  Duque  ,  de* 
pois  de  fer  mota  a  Condeça  í)ona  Brites  ,  íua  primeira 

mulher  ,  e  depois  de  c:zar  (Vgunda  vez  com  a  Dt-qmza 
Dona  Confiança  de  Noronha,  dcque  naõ  teve  fi  hcs;do 

primei» o  matâcnonio  tive  mais  a  íenhora  Donalí^bel,  cjue 
cazou  com  feu  tio  o  Infante  Dom  Jo2Õ  ,  fiiho  ddRey 
Dom  Joaõ  1.  e  da  Rainha  Dona  Fikppa  :  E  por  efta  via 

procedem  doi  fenhorts  DomAffonío,  e  Dona  Brites  Pe- 
reira, Condes  deBarctilos,  qoaír  todos  os  mayorcs  Prín- 

cipes da. Europa. 

II. 

1  As  margens  do  Rio  Muar  havia  edificado  EIRey  de 

^  Bintaô(que  o  havia  fido  de  Malaca]   huma  Forta- 
leza ,  em  larga  d.íhncia  da  foz  do  mefmo   Rio  ,  e  havia 

mandado  cravar  nelle  muitas   eftacas    muy  fegoras  ,   que 

impediaô  a  paíTagcm  ,   ainda  às  mais  leves  embarcaçoens.  '> 
A  Fortaleza  íe  achava    com  duplicados  círculos    de  tran- 

queiras,  e  nellas  mais  de  trezentos  canhoens  ,   muitos  de 
bronze  j   Em  grande  efpaço  ,   à  roda  da  mefma  Fortaleza 
eftavsô  femeados,  ecubertos  levemente  de  terra  muitos  ef- 

trepes  de  ferro,   naõ  menos  venenofos ,   que  agudos  j  Af- 
fiítiaõ  em  defenfa  delia  mais  de  oitocentos  homens  ,   dos 

quaei  ,  os  trezentos  eraô   Maodarins  ,  que  faô  como  en- 
tre nòs,  0$  Fidalgos.    Efte  acervo  de  dificuldades ,  bem 

fe  vè  ,  que  fo  tererido,  mete  horror  ao  mais  anirooío  co- 
ração j   Mas  tudo  vencerão    duzentos  homens,  dos  quaes 

etão  Portuguezes  cento,  e  vinte  ,  e  Malayos  oitenta  j   E 
com  ta5  pequeno  poder  y  ajudado  da  força  ,   e  da  induf- 

tria,  arrancarão  as  eftacas,  defviàraõ  os  cftrepes  ,  rompe- 

láo 
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Dia  8.  rão  as  tranqueiras ,  e  finalmente  entrarão  a  Fortaleza  cem 

de^,  morte  da  mayor  parte  dos  defenfores,  e  da  íua  com  muy 

'pouca  perda j  E  colhidos  o$  dcfpojos  ,  em  que  entrarão 
oi  trezentos  canhoens,  fe  entregou  ás  chamss  tudo  o  que 
alli  fora  edifício.  Foi  efta  homa  das  mais  i!!uftfesacçoen>, 

que  os  Portuguczes  obrarão  no  Oriente  ,  de  que  rcíultou 
fingular  gloria  ,  e  reputação  a  Duarte  de  Mciío  ,  Cavai- 
leiro  nobiliflímo,  Cabo,  e  director  da  empreza. 

iii. 

NO  mefmo  dia ,  anno  de  1639.  em  terça  feira,  ap- 
pareceo  fobre  a  Cidade  de  Lisboa  huma  medonha 
praga  de  Gafanhotos  ,  que  cobrião  o  ar  :  Corriaô 

do  Poente  para  o  Oriente,  eraõ  muito  grandes,  e  de  cor, 

quettirava  a  vermelha  ,  com  íeis  pès ,  e  quotrn  azas :  Vi* 
raõ-fe  entre  elles ,  deíde  as  dez  horas  da  manhã  ,  atè  as 
quatro  da  tarde  ,  duas  grandes  aves  de  azas  negra* ,  e  pei- 

tos pardos  ,  que  fahiaõ  ,  e  voltavaô  ,  como  conduótores 
daquelle  volátil  numeroío  exercito  ,  o  qual  gaílou  em 
paflar  ,  naõ  menos  de  onze  dias. 

IV. 

O  Padre  Bernardo  de  Chrifto,  Cónego  fecular  da  Con- 
gregação de  S.  Joaõ  Evangelifta  ,  teve  nobre  nafei- 

mento  na  Cidade  da  Guarda  ,  e  excellenre  educação  na 

virtude  ,  e  vida  innocente  ,  que  fez  dc(òe.  menino  ,  c  con- 
fervou  fempre  depois  naquella  fa grada  Congr?g3çaô  ,  on- 

de foi  hum  raro  exemplo  de  perfeição  em  todas  as  virtu- 
des ,  e  na  da  Caridade  para  com  os  pobres  lhe  íuecede- 

raõ  caíos  mil-grofos.  Os  mefmos  lhe  acontecerão  nas 
continuas  M>ííoens  ,  que  fazia  pelo  Reyno  j  e  huma  vez 
colhendo-o  a  noite  muito  ferrada ,  e  chuvola  em  defpo- 

voado  fem  poder  acertar  o  caminho,  foi  guiado  por  hu- 
ma luz  mny  refplandcccnte,  fem  que  vilfe  a  maõ  ,  que  a 

guiava  ,  até  lagar  ,  onde  achou  ,  naõ  fó  abiigo,  mas  re- 
galo.   Teve  ardeatiíTimo  zelo  da  falvaçaõ  dás  almas ,  ef- 

pecial 
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pecial  dom  de  exDulfar  demónios  dos  corpos  ,  e  de  fararD,a8. 

de 

Novéb. enfermidades  ,    diipoodo    com  eíles    beneficiot    a  muitas 

peiloas  a  fazerem  penitencia  ,  c  vida  perfeita.  No  con- 
íeflionario  era  muito  bufeado.  Muitas  vezes  fe  confíía- 

raô  com  elle  os  Rcys  Dom  Joaõ  III.  e  Dona  Catharina 
fua  mulher,  os  Infantes  Dom  Luiz,  e  Cardeal  D.  Hen- 

rique ,  que  o  eftimavaô  muito.  Na  ultima  doença  o  vi- 
fitarão  a  Rainha  Dona  Catharina  ,  e  feo  neto  EiRty  D. 

Scbaíliaô  ,  e  lhe  pedirão  devotamente  a  benção  Nrfte 
dia,  anno  de  1570,  com  feííenta  e  nove  de  Cónego  fe- 
cular  ,  e  mais  de  oitenra  de  idade  ,  morreo  fantamente 

em  Santo  Eloy  de  Lisboa  ,  onde  jaz  com  diftinçaõ. 

5      NONO   DE    NOVEMBRO. 

I.  Santo  Ermenegtldo  ,   Monge. 
II.  Cometa  efpantojo, 
III.  0  Infante  Cardeal  Dom  Fernando. 
IV.  Dom  António  Pinheiro. 

1. 

O  território  de  Tuy,  Cidade,  que  antigamen- 
te pertencia  à  Lufitania,  floreceo  em  virtudes,  e 

milagres  Santo  Ermenegildo  ,  Monge  j  E  nef- 
te  dia  faleceo  famiííirnamente  gloriofo  Conftf- 

íor. 

11 

PElos  annos  de  1577.  fervia  Pot togai  em  prevençoens 
..de  guerra  ;  Por  toda  a  parte  fe  ouvia  o  eíhondo  das 

caixas  ,  e  trombetas  -,  Preparavaõ  fe  armas,  e  Armadasj 

Aliftava-íe  gente  de  naturaes  ,  e  estrangeiros  j  Tudo  an- 
dava revolto  ,  tudo  inquieto  ̂   E  toda  efta  Comoííaõ  naf- 

cia  da  precipitada  refoluçaõ  do  infelice  Rey  Dom  Sebaf- 

tiaõ  ,  que  íém  admitir  os  confelhos  maduros   da  pruden- 
Rr  cia, 
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Dia  9.  cja  t  entregue  todo  aos  artificias  da  lifonja  ,  queria  hir 

.b  em  peííoa  tirar  hum  Rey  Mouro,  c  pôr  outro  :  Avalia- 
vaõ  geralmente  todos  os  feus  VaíTallos  eíU  empreza  por 

ta5  arrifcadi  ,  como  inútil  ,  c  concorriaõ  para  ella  força- 
dos, c  conftrangidos  :  A  paz  ,  cjue  de  muitos  annos  lo- 

gravao  em  Portugal  ,  e  o  ócio  ,  c  delicias,  que  ella  cof* 

tuma  trazer  com  íigo-,  os  fazia  ainda  mais  repugnantes  a 
entrarem  cm  hurru  facçaõ  voluntária,  a  que,  ícm  necef- 
íídade,  fe  arrojava  a  inconíidrraçaô  de  hum  Rey  moço, 
e  mal  aconfeihado.  Crecia  a  magoa  em  todos  ,  porque 
todos  eraõ  conílrangidos  a  concorrerem  com  as  pcíToas, 

ou  com  os  tributos  :  Eis  que  improvifamente  começa  o 
Ceo  a  brákr  com  buma  horrivel  língua  de  fogo  ,  qual 
era  hum  efpantofo  Cometa  ,  que  appareceo  a  primeira  vez, 

na  noite  dcfte  dia  ,  no  anno  referido  :  Appareceo  no  Si- 
gno deLibra,  juoto  á  Eftrclla  deMàrte,  para  a  parte  de 

Bellem  ,  onde  entaõ  fe  coílumavaõ  enterrar  os  Reys ;  Erá 

o  mayor,  que  de  muitos  annos  antes  fe  havia  vifto ,  e  du- 

rou quarenta  dias :  Todos  otiveraõ  por  infaufta,  e  fó  El* 
Rey  ,  com  promptidaõ,  e  agudeza,  voltando  a  favor  da 
fua  refoluçaõ  ,  o  mefmo  final  doC  o,  que  a  encontrava, 

dilTe  ,  jogando  âo  v-~cabo!o  :  0  Cometa  me  diz  ,  que  a- 
cometa. 

in. 

O  Cardeal  Infante  Dom  Fernando,  filho  ddRey  Dom 

Filippc  II.  de  Portuga!  ,  e  III.  de  Caftella  ,  e  da  Ra- 
inha Dona  Margarida  de  Auftria  $  na  idade  de  dez  annos, 

e  pouco  mais  de  dous  mezes  o  creoo  o  Papa  Paulo  V.  Car- 
deal do  titulo  de  Santa  Maria  m  Porticu  ,  e  juntamente 

Adminiftrador  perpetuo  do  Arccbiípado  de  Toledo.  Em 

Portugal  foi  Graô  Prior  do  Crato  da  Ordem  de  Saõ  Joaõ, 

e  Abbade  Comcndatario  de  Alcobaça  ;  e  Capitão  Gene- 

ral de  FUudes  ,  onde  falece  o  ncftc  dia,  anno  de  1641. 

IV. 
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IV. 

3i5 
Dia  9. 

de 
Novéb. 

DOm  António  Pinheiro,  natural  da  Villa  de  Porto 

deMoz  de  Leiria  ,  eftudou  as  letras  profanas  ,  e  la- 
gradas  na  Univcríidade  de  Pariz ,  onde  foi  lente  de  Re- 
thorica.  Voltou  para  o  Reyno  por  ordem  delRey  Dom 

]oaõ  III.  que  o  fez  feu  Capcilaô  ,  Pregador  ,  e  Mcftre 
do  Príncipe  Dom  Joaõ  feu  filho  j  deponfoi  Croniíla  mòr 
do  Reyno,  Guarda  mór  do  Archivo  Real,  Viíitador,  e 

Reformador  da  Univeríidade  de  Coimbra,  Bifpo  de  Mi-, 
tanda ,  e  de  Leiria.  Foi  egrégio  Orador  Latino,  ePor- 

tuguez  :  Na*  mayores  funçoens  Reaes  ,  fagradas,  e  po- 
liticas fez  as  Oraçoens,  das  qoaes  fe  achaõ  dez  impref- 

fas ,  e  em  vários  livros  algumas  cartas,  e  cb  as  latinas  ,c 

poéticas.  Fez  cxcellentes  Comentários  ,  e  annotaçoens 
a  Marco  Fábio  Quintiliano  ,  impreííos  em  Pariz  ,  e  Ve- 

neza em  hum  tomo  de  folha.  Traduzio  em  Portuguez  o 

Panegyrico  de  Plinio  a  Trajaao  ,  e  na  livraria  de  Cartu- 
xa de  Évora  fe  conferva  o  ke  original ,  de  cjue  fc  tem  tx« 

trahido  muitos  exemplares.  Deixou  M.  S.  hum  tratado  fo- 
bre  os  Pfalmos  ,  outro  da  eloquência  da  lingua  Portugue- 
za  ,  outro  de  coufas  antigas  de  Portugal  ,  hum  tomo  de 

Sermoens ,  e  varias  Oraçoens,  cartas  ,  e  out» as  obras,  que 
fe  guardaõ  com  eílimaçaõ.  Morreo  em  Luboa  nefte  dia, 
annode... .  Jaz  naCapelia  de  S.  Sebaftiaô,  que  edthcaia 
na  Collcoiada  de  S.Pedro  de  Villa  de  Porto  de  Mòz.: 

Br 

i) 

DECI- 
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Dia  lo. 

Novéb.  ̂ ^^^^^^!*!^^^>^>^^^^§* 

DECIMO  DE  NOVEMBRO, 

I.  Primeira  acclamaçaõ  de  EIRey  Dom  Joaõ  II,  e  fuccejjo 
que  logo  Je  feguio  depois  delia, 

Ií.   Saõ  FruBuofo  Abbade, 

■III.   Bautifmo  do  Príncipe  Dom  Manoel ,  filko  de  EIRey  D. 
Joaõ  III, 

IV.  Erige-fe  em  Metropoltana  a  Cathedral  de  Lhbotté 
V.  Dom  brey  André  de  Santa  Maria. i. 

\  ESENTIDO  juítaroentc  EIRey  Dom  Affn- 
ío  V.  de  Portugal  das  politicas  ,  e  artifícios 

que  experimentou  do  de  França  Luiz  XI.  Per- 
didas as  eiperanças  dos  íoccorros ,  que  lhe  fo- 

ra pedir;  E  impoííibilitado  ,  por  conlequen» 
cia,  a  continuar  a  guerra  com  Caftelia,  a  favor  da  Piin- 
ceza  Dona  Joanna  íua  íobrinba  ,  e  elpofa  j  Naõ  tendo 

coração  para  apparecer  taõ  defayrofo  aos  olhos  de  íeui 

Vaflallos,  contra  o  voto  dos  quaes  havia  feito  precipita- 
damente aqueila  jornada  ;  Deícontente  do  mundo  ,  e  de 

íi  mefmo,  ierezolveo  a  dar  de  mão  a  todas  as  couías  dtí- 
ta  vida  ,  c  a  hir  acabar  a  íua  em  Jerufalem.  Iníiftindo 

nefta  determinação  ,  avizou  delia  ao  Príncipe  Dom  Joaõ 

feo  filho ,  e  fucceííor,  para  que,  como  tal,  tomaííe  lo- 

go poiTc  do  Reyno.  Chegou  efte  avizo  ao  Príncipe ,  ef« 
tando  em  Santarém ,  e  logo  no  alpendre  do  Convento  de 

Saõ  Francifco  da  mefma  Vilía  ,  foi  acclamado  Rcy  pe- 
los Prelados,  Títulos,  e  Nobres  ,  que  feguiaõ  a  Corte; 

Celebrou  fe  o  aóto  nefte  dia  ,  anno  de  1477.  Ao  melmo 

tempo  havia  mudado  de  tençaõ  EIRey  feu  pay  ,  e,  obri- 
gado dos  que  o  feguiaõ  ,  voltou  a  Portugal  ,  naô  fem 

grandes  duvidas  do  modo,  com  que  feo  hiho  [  jà  accla- 
mado Rey)  o  receberia;  Maio  filho,  que  era  dotado  de 

huma  índole  excelia  ,  e  amava  a  feu  pay  com  grandes V veras, 



DIÁRIO  PORTUGUEZ.  317 
creras,  c  o  reípeitava  com  fingularci  veneraçoens,  o  foiDl*  IOf 

bufcar  ao  caminho,  e  com  os  joelhos  em  cerra  ,  e  g^an-  NoY^b. 
dei  demonftraçocns  de  godo  ,  e  acatamento  ,  lhe  beijou 

a  maõ  ,  e  logo  dimitio  de  íi  o  titulo,   e  tratamento   de 

Rey,  e  por  mais  que  íeu  pay  o  convidou  >   e  perfuadio,a 

que  continuaííe  ,   naõ  o  pode  acabar  com  elíe  j  Aeçaõj 

com  que  mereceo  ,  e  coníeguio  univeríacs  ap!au!os ,   e  ac- 
clamaçoens    de   Príncipe  excellente  ,    e  generoío.     B  m 

he  verdade,  que,  ou  por  tentar  o  animo  de  alguns  Cor- 

tesãos ,  ou  porque  o  íeu  naõ  deixou  de  fe  alterar   com  a 

vinda   de  EIRey  ,  chegando-lhe  a  noticia    de  que  havU 
defembarcado    cm  Caícaes  ,    a  tempo  p   que  andava   na 

praya  de  Sanros  divemndo-fe  ,  acompanhado  do  Duque 
de  Bargança   Dom  Fernando  II.   do  nome  ,    e  do  Car- 

deal Dom  Jorge    da   Cofta,   Afcebifpo  de  Luboa,  e  do 
Biípo  de  Évora   Dom  Garcia  de  Menezes  ,   lhes  pergun- 

tou:  Como  havia  de  receber  a  jeu pay?   £  relpondendo-ihé 

o  Duque,   aue  como  afiu  Rey  ,  como  a  fea  Senhor ,  e  co- 

mo a  (cu  pay  ->    O  Príncipe  moftrou  refentir-fe  ,   do  qu« 
deu  claras  provas  no  femblante,  c  na  acçaõ;   Porque  com 

roílo  carregado,  fem  refponder  palavra,   pegou  de  huma 
pedrinha ,  c  a  lançou  com  força  contra  a  corrente  da  agoa: 
Chegou-fe  logo  o  Cardeal  Arctbifpo  D.  Jorge  da  Cofta 
ao  ouvido  do  Duque  ,  e  diflfolhe  eftas  palavras  :    fedes 
vos  j  Senhor ,  aquetla  pedra  l  Móis  e] per  o  eu  em  Deos ,   que 
me  naõ  ha  de  dar  ella  na  cabeça  $.  Aííim  foi  ,   porque  lhe 
valeo  o  íagrado  de  Roma  ,.  para  ande  fe  retirou   pouco  .    ̂  
depois,   e  a  experiência  comprovou  a  verdade  daquelle  jui- Junho. 

20  j   Porque  o  Duque,  c  o  Biípo,   pelas  caufas  ,  que  jd  Agofto. 
diífemos  em  outras  partes, morrerão  violentamente,  rcy- 
nando  aquelle  Príncipe. 

♦  ,-....■ ir. 

■ . 

NA  Igreja  deConílantim,  ílcuada  no  termo  de  VilU 

Real;  jaz  o  corpo  de  S.  Fructuofo,  que  foi  Abba- 
de  da  mefma  Igreja,  fendo  antigamente  Morteiro  da  Or- 

dem de  Saõ  Bento:  Alli  viveo,  c  morreo  com  grande  fa- 
ma de  Santidade,  e  como  Santo  he  venerado  dos  Heis  ha 

maia 
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Dia  10.  mais  de  finco  Séculos ,  e  peias  fuás  reliqcias  cbra  o  Senhor 

de     muitos  milagres:   A  fua  ftfta  fe  celebra  na  meíma  Igreja 
a  dezafeisde  Abril  ;   Mas  o  feu  glorioío  tranzito  foi  nef- 
te  dia  ,  anno  de  1161. 

iii. 

A  Villa  de  Alvito  ,  como  jà  diíTcmos  ,  nafceo  o 
Principe  Dom  Manoel  ,  filho  dos  Reys  Dom  Joaõ 

III.  e  Dona  Catharina  ,  e  por  haver  nafcido  débil  ,  foi 
logo  bautizado  ,  c  nefte  dia  em  que  tilamos  ,  anno  de 

1531.  lhe  pòz  os  Santos  Óleos  o  B  fpo  de  Lamego  D. 
Fernando  de  Vafconcelios ,  Capeilaó  rr.òr;  Foi  o  Prínci- 

pe levado  nos  braços  dolnfante  Dom  Luiz  $  O  Infante 
Dom  Fernando  levou  o  ifaieiro  ,  o  Duque  de  Bárcellos 

Dom  Theodozio  a  oífl-rta  do  Cirio,  e  a  fogaça  Dom  Ro 
drigo  de  Mello,  Conde  de  Tentúgal  ,  primeiro  Marquez 
de  Ferreira. 

NO  roefmo  dia  ,  anno  de  1394.  erigio  o  Summo 
Pontífice  Bonifácio  LX.  no  anno  quinto  do  feu  Pon- 

tificado á  inftancia  dclRey  Dom  Joaõ  I.  a  Cathe- 

dral  de  Lisboa  em  Metropolitana  ,  e  lhe  deu  por  Sufraga- 
neos  os  Biípos  de  Évora  ,  Guarda  ,  Lamego  ,  e  Sylves 

do  Algarve.  Foi  o  feu  primeiro  Arcebiípo  Dom  Joaõ  An- 
ões ,  Bifpo  que  era  da  meíma  Igreja  ,  e  também  nella 

havia  fido  Cónego  na  Cadeira  ,  que  depois  fc  chamou 

de  Mafia?,  inftituida  pelo  Arccbifpo  de  Braga  Dom  Joaõ 
Martins  de  Soalhaens ,  com  a  clauzula  de  íer  aprezentada 

pelos  Senhores  de  Mafra  em  peífoas  do  feu  fangue  ,  do 

qual  era  o  Arcebifpo  Dom  Joaõ  Annes ,  e  Varaõ  douto  , 
e  governou  aquella  Cathedral  quafi  dezanove  annos. 

V. 
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V  de. *  •  líovéb, 

Or>  Frey. André  de  Santa  Maria  ,  mtural  de  Lis- 
boa ,  em  idade  de  dezoito  annos  pMÍou  à  Invlia, 

onde  ,  depois  de  vahroío  fold.ido,  foi  perfeito  Religiefo 
de  Saô  Francifco  ,  Medre  de  Thcologia  ,  Coníukor  ,  c 

Deputado  da  lnquiíiçaõ  de  Goa,  Caftodio  da  Província 
de  Saô  Thornè,  e  Bifpo  de  Cochim.  G  'vernou  íantamen- 

te  aquelle  Bifpado  vinte  e  oito  annos  ,  e  depois  o  renun- 
ciou ,  e  le  recolheo  no  Convento  da  Madre  de  Deos  de 

Goa  ,  onde  faleceo  netfe  dia,  anno  de  iôT8.  Efcrcveo 
hurna  Relação  com  a  noticia  de  hum  índio  ,  natural  de 

Bengala  ,  cjue  viveo  quatro  centos  annos  ;  a  qual  com 
boma  aceitação  de  Diogo  de  Couto  ,  Guarda  mòr  óà  Tor- 

re do  Tombo  da  índia  >  fe  imprimio  em  Salamanca  ,  an- 
no de  1Ó09. 

DECIMO  PRIMEIRO    DE 
NOVEMBRO. 

I.   Na/cimento  delRey  Dom  Sancho  L 
lí.   Ojtnhor  D.  Duarte  ,  filho  natural  delRey  D,  João  III. 
311.  Alcança  Dom  J  >ao  de  Caftro  huma  gloriojijfirna  vitoria. 
IV.   Fr.  Françifco  dos  Santos» 

1. 

OS  fereniílimos  Reys  Dom  Aífqnfo  Henri- 
ques, e  Dona  Mafalda  nafceo  nelte  dia,  em 

Coimbra,  anno  de  11 54.  o  Infante  Dom 

Sancho  ,  a  quem  o  Ceo  deítinou  para  her- 
dar a  Coroa  deite  Reyno.     Por  occafiaõ   do 

Santo  que  ncfte  dia  Ç%  celebra  ,   lhe  foi  pofto  no  Bautifmo 
o  nome  de  Dom  Sancho  Martinho. 

II. 



32o  ANNO  HISTÓRICO 
Dia  1 1. li. 
Novéb. 

O  Senhor  Dom  Duarte  ,  filho  natural  dclRey  Dom  Joaô 
III*  que  o  houve  fendo  Príncipe  j  cricu-fe  defde  os 

primeiros  annos  em  Guimaraens  no  Moíhiro  da  Cofta  de 

Religiofos  dcS.  Jeronymo,  juntamente  com  o  Senhor  D. 
António,  filho  do  Infante  Dom  Luiz  ;  Sahio  bom  Filo- 
íbfo  ,  eTheologo,  c  nas  letras  humanas  aproveitou  cem 

tanta  eminência,  que  começou  a  compor  em  Latim  as  vi- 
das dos  Rxys  íeus  progenitores  ;  A  brevidade  da  fua  naõ 

o  deixou  paíTar  da  do  primeiro,  mas  neíle  pequeno  vo- 
lume, íe  divifavaõ  grandes  primores  de  elegância.  Sobre 

outras  dignidades  menores  ,  o  nomeou  EIRey  íeu  Pay  no 
Arcebifpado  de  Braga  ,  fendo  de  vinte  e  hum  annos  ,  cm 
que  difpenfou  o  Po  n  ti  fie c,  Vindo  a  Lisboa,  foi  recebido 

delIVey  ,  e  de  toda  a  nobreza,  e  povo  com  íingalatiffimas 
demonftraçoens  de  amor  ,  e  de  aplaufo  :  Porque  ,  alem 

do  fangue  Real  ,  refplandec:aõ  na  fua  p  iíoa  excellcntes 
dotes  ,  e  calidades.  que  o  fazuõ  digno  das  mayores  efti- 
maçoens.  P^cviaBJe  nelle  rodos,  e  já  lhe  chamavaõ  vul- 

garmente: As  dd&cias  de  Portugal-,  Mas  todas  cftas  íingu- 
iares  prendas,  e  alças  eíperanças  cortou  cm  poucos  dias  a 
morte  depois  de  chegar  a  Lisboa  ;  Nella  faleceo  neíle  dia, 
com  vinte  e  dons  annos  de  idade,  no  de  1543.  Jaz  no 
Reil   Mofteiro  de  Bellcm  com  eíle  Epitáfio. 

Regia  tântalo  proles,  Eduardus  humaturt 
JSIec  Juvem  voluh  pai  cere  Parca ,  loco, 
P  rimai  em  ̂   Domtnumque  eletlum  Bi  achara  deflet, 
Quem  tirtus  poterat  reddere  legitimam, 

Chorou  a  perda  defte   Príncipe  ,   o  grande  Francifco  de 
Sá  de  Miranda  ,  eícrevendo  de  Entre  Douro  e  Minho  a 

íeu  irmaõ  Mem  de  Sá  ,   que  rezidia  em  Lisboa  ,  e  dizen- 
do entre  outros  faudofos  afTecfcos. 

Vt(íe%  buma  cliridade  /lima  bemaventurada 

que  de  cà.  tê  lá  correu  daquelle  moço  taõ  nobre x 
como  rayo  em  tal  tdadeí  chegafte  a  alta  morada, 
Tanto  faber  ,  tal  bondade        tudo  te  pareceu  nada 

num  momento  efeureceu,         quanto  da»lt  fe  de/cobre, 
ih. 
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III.  de_ 
NovéB. 

NO  largo  tempo  ,  que  durou  a  expugnaçaõ  da  For- 
taleza deDio,naô  ceííava  o  Governador  Dom  Joaô 

de  Caftro  de  lhe  mandar  groífos,   e  repetidos  foccorros. 

Mas  o  rigor  das  tempeftades  ,   naquelle  anno  horríveis, 

e  fueceflivas,  os  retarda?a  ,   c  impedia  ,   em  grande  pre- 
juízo dos  citiados  ,  c  igual  beneficio  dos  agreflores.    Man- 

dou primeiro  a  feu   filho  Dom  Fernando  ,   depois    a  íeu 
filho  Dom  Álvaro,  expondo  hum,   e  outro  a  manifeftos 

I ifcos ,  e  antepondo  aos  affe&os  da  natureza,  os  eítimu» 

los   da  reputação.     Por  outras    vezes  mandou  vários   Fi- 
dalgos, envejando*lhe  a  force  de  haverem  de  chegar  mais 

cedo  abraços  com  os  infiéis.   Naó  ie  defeuidava  também 

Dom  Joaô  Maícarenhas ,  em  avizar  ao  Governador  o ef- 
tado  da  Fortaleza,  e  depois  de  arribar  a  eíla  Dom  Álva- 

ro, lhe  mandou  mais  largas  noticias  dos  íucecílos  preceden- 
tes. Tanto, que  o  Governador  vio  ao  meníageiro  delias, 

a  primeira  coufa  ,  que  lhe  perguntou  foi:  Se  eftava  ain- 

da a  Fortaleza  por  EIRey  ?   E  refpondendo  lhe  :   Que  ef- 
tava ,  e  efiaria  :   No  meímo  ponto  fe  poz  de  joelhos, com 

os  olhos  levantados  ao  Ceo,  e  arrazados  em  lagrimas ,  dan- 
do graças  a  Deos  por  taõ  aífinalada  mercê  ,   quando  me- 

nos le  efperavaj   Logo  íoube  da  morte  de  feu  fiiho  Dom 
Fernando,    e  recebeo    a   nova  ,    fero   mudar  femblante, 

nem  proferir  palavra,  e  no  dia  fepuinte  ordenou,   que  fe 
fizcííe  huma  folemne   Prcciífaô  de  Acçaõ   de  graças  ,  a 

que  aíLftio  veftido  de  cícarjara  ,    e  naquella  tarde  jogou 

Canas  ,   todo  efqutcido  das  ebrigaçoens  do  Tangue  >  en- 
tregue tedo  às  do  oííicio.    Já  a  eíte  tempo  haviaõ  ceííado 

as  tempeftades  ,   e  o  mar  convidava  aos  P^rtugueze*  ájor» 
nada  ,   e  á  vitoria  ;    Partio  o  Governador  para  Dio  com 
doze  Galcoens,  quinze  fuftas  ,   ícfíenta  navios  de   remo, 

e  outros ,  que  fe  lhe  agregarão  de  Cananor ,  eBaçaim,  e 

com  felice  -viagem,  chegou  a  Armada  a  Dio,  tremulan- 
do ao  ar  grande  numero  de  bandeiras  ,  flâmulas  ,  e  ga- 

lhardetes, dando  alegrei  falvai,  a  que  rcfpondia  a  Forta- 
leza umbem  embandeirada.    Fez    o  Governador  baldear 

St  nella 
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Dia  1 1.  delia  a  gente  ,  com  grande  promptidaõ,  e  fegredo,  een- 
--  e„,  tre  tanto  na5  quiz  dezembarcar,  fazendo  ponto  de  honra , 

'de  naô  eftar  o  Governador  da  índia  citiado  ,  nem  hum 
fò  dia.  Nefte,  em  que  eilamos,  anno  de  1546.  aroanhe- 
ceo  na  Fortaleza  ,  com  b:.ftaõ  de  General,  veftido  de  ar- 

mas brancas,  d*ndo  de  íi  huma  belicofa  moftra  :  Logo 
mandou  tirar  as  portas  da  Fortaleza  ,  e  guizar  com  cilas 
hum  almoço  para  os  Toldados  ,  moftrando-lhe  por  efte 
modo,  que  já  naõ  era  tempo  de  rebater  os  aííaítos ,  fcoaõ 
de  aííaltar  o  inimigo  nos  ícus  próprios  arrayaes.  Rcpartio 
logo  a  gente  em  quatro  corpos  ,  Capitaneados  pelomcf- 
mo  Vice-Rcy,-  por  Dom  Joaõ  Mafcarenhas,  Capitão  da 
Praça  ,  a  quem  deu  a  vanguarda  j  por  Dom  Álvaro  de 
Caftro  ,  filho  do  Vice-Rey  ;  e  por  Dom  Manoel  de  Li- 

ma j  ficando  na  Praça  outro  corpo  de  gente,  a  cargo  de 
feu  Alcayd?  mòr  António  Freire.  Sahiraõ  aqueíles  corpos 

de  gente  à  campanha  ,  e  a  Armada  (  que  lervio  íó  à  ái- 
verçaõ  )  abaiSou  ao  mefmo  tempo  ,  dil parando  a  artilha- 
ria  nas  eftancias  dos  Mouros ,  e  dando  moílras  de  lançar 
gente  em  terra.  Accudio  Rumccão  àquela  parte  com  o 
groço  do  Exercito  a  impedir  o  dezembarque  dos  noífos, 
quando  eftes  já  inveítiaõ  os  feus  quartéis  com  eítupenda 
rcfoluçaõ:  Travou-fe  huma  efpantola  batalha  .  Pelejavaõ 
os  inimigos  cubutos  das  foas  linhas  ,  os  noííos  *a  peito 
defeuberto  :  LUes  revezandofe  a  e(p*ços,  os  noííos  fem- 
pre  os  mefmos.  Aqui  fuecedeo  hum  caio ,  digno  igual- 

mente de  dor ,  e  de  memoria  -y  Andavaõ  picados  por  le- 
ves caufas  Dom  Joaõ  Manoel,  e  Joaõ  Falcaõ  ,  Fidalgos 

de  conhecido  valor  ,  e  concertando-fe  com  generola  re«. 
zoluçaõ  ,  que  aquelle  ficaria  melhor  na  lua  defeonfiança, 
que  primeiro  fubiííe  o  muro  do  inimigo  ,  começarão  ao 
mefmo  tempo  a  fubir  ambos:  A  Dom  Joaõ  Manoel  lan- 

çando huma  maõ  ao  muro  ,  lha  levarão  de  hum  golpe  , 
acodindo  com  a  outra,  também  lhe  foi  cortada  ,  foccor- 
rendo-íe  dos  cotos  ,  para  f  rrar  o  muro  ,  lhe  levarão  a 
cabeça  com  hum  golpe  de  alfange  :  Joaõ  Falcaõ  montou 

o  muro ,  e  fobre  ellc  o  matarão  às  lançadas.  Os  que  pre- 
zumem  ter  voto  cm  cafos  femelhantes  ,  dimõ  variamente: 

Nós  dizemos,   em  obzequio  de  ambos,  que  ambos  mere ciaõ 
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ciaõ  iguaes  Eíhtuas  no  Templo  do  valor.   Continoavaô  osDia  fii 

noííoi  cm  arrimar  efcadas  por  diferentes  partes,  reccbtn--    de 

do  grande  damno,  mas  fazendo-o  mayor  nos  inimigos. 
O  Governador  (brava  maravilhas ,  e  foi  o  primeiro ,  que 

cavalgou  o  moro  na  confiííaõ  de  todos  ,   n?õ  aífim  na  lua: 

Porque  declarou  depois  com  fuperiorgcDeroíidade  ,   que 

lhe  precedera  naquella  gloria  Lourenço  Pires  de  Távora. 
No  razo  achou  mayor  contradição  ,  topando  no  eftreito 

de  huma  ponte  embaraço,  que  parecia  infupcravel.   Nel- 

la  eílavaô  algumas  peças  aíTtftadas ,  e  chegando-lhe  por 
vezes  o  murraõ  ,  de  nenhuma  tomarão  fogo.    Reconhe- 

cerão os  Porcugnczes    nefté  fucceííb  empenhada  a  feo  fa- 

vor a  proteção   do  Ceo  ,    e  logo  começarão  a  aclamar 
vitoiia.    Ao  meímo  tempo  pelejava  pela   /ua  parte  Dom 

João  Mafcarenhas,   como  quem  queria  coroar  ntíte  dia  as 
proezas  ,  que  havia  obrado   em   tantos  mezes.    Pela  fua 

parte  mostrava  Dom  Álvaro,   que  era  filho  de  feo  pay,e 
também  das  íuas  acçoens ,   obrando-as   raô  bizarras,  que 

crao  o  terror  dos  inimigos,   a  inveja',   ou  admiração  do« 
companheiros.   Por  vezes  íe  renovou  a  batarha,  acedindo 

Rumccão  com  gente  de  refreíco.   Acudirão  também  Ald- 
eão ,  e  Mojatecào  ,   valentes  Turcos  ,   e  Cabos  princi- 

paes  do  Exercito  ,   e  por  largo   efpaçò  fizerão   a  vitoria 

contingente.     Ardia  o  campo  em  dilúvios   de  fogo,  cor- 
riaõ    por  elle  outros  de  Tangue  ,   as  vozes  barbaras  ,   e  o 
eílrondo  dos  C2nh«ens  faziaõ  tremer  a  terra  ,   que  fe  via 
cuberta  de  mortes ,   e  de  horrores.   ]á  os  Mouros  começa- 

vaõ  avacilar,  e  a  defeomporfe,  quando  os  noífos  ,  co- 
mo torrente  impetuofa,   os^acabaraõ  de  romper,   e  ven- 

cidos os  arrayaes ,  entrarão  a  Cidade  ,    pondo  tudo  a  fer- 
ro ,  e  fogo.   Rumccão  ,  vendo  perdida  a  batalha  ,   veftio 

hama  roupa  humilde  ,  intentando  livrar-fe  disfarçado  ,  c 
cihido  entre  os  mortos ,  mas  là  o  foi  acertar  huma  pedra, 
que  lhe  tirou  a  vida.    Morrerão   dos  inimigos  finco  mil  , 

foraô  íeis  centos  metidos  ao  grilhão,  que  ferviraõ  depois 
ao  triunfo;   Dos  noífos  faltarão  trinta,  foraô  trezentos  os 

feridos.    Acharão- fe  riquiífimos  defpojos  na  Cidade  de  no- 
vo edificada,   e  na  antiga,  em  que  os  foldados  tiveraõ  lar- 

ga fatisfaçaõ  dos  trabalhos  precedentes.   Tomaraõ-fe  qua- 
S$  ij  itnta 
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Dia  n.reota  Canhoens ,  dos  quaes  veyo  para  Lisboa  hum,  que 
^  na  Fortaleza  de  Saõ  Giaõ  conferva  ainda  o  nome  de  ti- 

'ro  de  Dio.  Enchco  a  fama  defte  dia  a  Azia  de  terror,  a 
Europa  de  admiração  ,  e  den  em  todo  o  Otbe  hum  ef- 
pantofo  brado.  Sobre  tanta  gloria  ,  ainda  o  Governador 
coníeguio  outra  mayor  ,  pela  nova  aeçaõ  ,  que  obrou  , 
taõ  nova  ,  c  exquiííta  ,  que  fc  íhe  naõ  acha  exemplo  nas 
hiftorias  antigas,  nem  modcrnai.  Era  precifo  reedificar  a 
Fortaleza  defde  os  fundamentos  ,  porque  a  cites  haviaõ 

chegadp  as  ruinas :  Achava-fe  o  Governador  fem  roeyos 
para  tamanha  defpeza  ,  porque  as  da  guerra  haviaõ  íído 

raayores  ,  que  as  poffes  do  Eftado.  Detrcminou  valer-fe 
dos  moradores  da  Cidade  de  Goa  ,  pedindo-lhe  emprei- 

tados vinte  mil  pardaos.  Ma?  também  lhe  faltavaõ  penho- 

res  para  íegurar  a  divida.  E  neíla  aflicçaõ  fahio  com  hum 
invento  ,  em  que  glorioíameate  venceo  a  quantos  heroes 
celebra  a  antiguidade  ,,  fanv.íos  no  amor  da  Pátria.  Ftz 
defenterrar  os  ̂ ffos  de  ícu  filho  Dom  Fernando  ,  para 

os  empenhar  ,•  E  porque  o  corpo  eftava  ainda  mal  gaíla- 
do  da  terra  ,  cortou  da  própria  barba  alguns  cabeilos  ,  e 

fobre  ellcs  mandou  pedir  a  quantia  referida  ,•  O  Senado 
de  Goa  mandou  o  dinheiro  ,  e  juntamente  o  penhor  ,  e 
com  termos  cortezes,  e  políticos  íe  queixava  por  parte  do 
feu  affeóto  ,  e  da  lua  fidilidade:  dizendo  ,  que  era  de  mais 
taõ  extraordinário  empenho  para  Vaífallos  ,  c  fubditos, 

que  fempre  eftavaõ  promptos  a  dar  as  fazendas,  e  as  vi- 
das,  cm  lerviço  do  feu  Rcy  ,  cm  obzcquio  de  hum  taõ 

cxcellentc  Governador.  Chegarão  ao  Reyno  as  noticias 

daquella  prodigiofa  vitoria,  e  EIRey  as  participou  ao  Sum« 
mo  Pontífice  ,  e  aos  mayores  Príncipes  da  Chriftandade, 
e  todos  as  ouvirão,  e celebrarão  com  publicas  demonítra* 

çoens  de  admiração ,  e  aplauzo. 

IV. 

FRey  Francifco  doi  Santos  natural  de  Lisboa  ,  Meftre 

em  Artes,  ncfte  dia  ,  anno  de  1582.  tomou  o  ha- 
bito de  Carmelita  Deícalço  no  Convento  de  S  Filippe, 

hoje  de  N.  Senhora  dos  Remédios  de  Lisboa,  onde  pro- 
feííon 
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fcííou  em  Novembro   de  1583.  e  faleceo  em  Catalunha  Dia  \ti 

com  opinião  de  fanto  no  anno  de  1620.  Foi  o  primeiro     de 
Noviço  profeffo,  e  o  primogénito  da  Reforma  Thereíia- 
na  do  Carmo  de  Portugal. 

DECIMO  SEGUNDO   DE 
NOVEMBRO. 

I.  S.  Paterno  ,B.M 

II.  0  Podre  Joaõ  Atines.  j   . 

III.  Entra  Lopo  Vaz  de  Sampaio  a  Cidade  de  Porca:  Feita 

generofo  do  me/mo  Lopo  Faz, 
IV.  Dom  brancifco  Chtlâe  Roltrn* 

V.  Ayres  Pinhel. 
VI.  Manoel  Alvares  Pegas. 

1. 

«.  o 

M  Zamora  padeceo  nefte  dia  cruel  martírio  o  glo- 
riofo  Saô  Paterno,  Bifpo  da  mefma  Cidade ,  in- 
íigne  cm  virtudes ,  e  letras. 

II. 

O  Padre  Joaõ  Annes ,  fendo  Abbade  de  S.  Jorge  de 

Ayro,  deixou  efta  lgreja«por  fer  Cónego  fceularda 
Congregação  de  S.  Joaõ  Evangelifta  no  Convento  de  Vil- 
lar  de  Frades  ,  onde  floreceo  com  grandes  virtudes  ,  e 
maravilhas.  Teve  tal  poder  íobre  os  demónios  ,  que  fó 
com  a  íua  preíença  os  fazia  deixar  os  corpos  ,  que  atof- 
mentavaõ.  Com  a  íua  bençaõ  íarou  hum  enfermo  ,  que 
já  tinha  os  peitos  comidos  de  hum  cancro  ,  deixando-o 
mitagrofamente  livre,  até  do  final  da  enfermidade.  Cheya 
de  annos,  e  merecimento»,  cora  opinião  de  Santo,  e  pro« 
digiofo  Varaô  faleceo  cm  Villar  de  Frades  nefte  dia, anno 
de  1468. 

IH. 
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Dia  12* 

^  III. 
Nov-éb. 

NO  mefmo  dia  ,  anno  de  1518.  deu  Lopo  Vaz  de 

Sampayo  ,  Governador  da  índia  ,  lobre  a  Cidade  de 

Porca,  muito  celebre,  e  forte  naqueiles  tempos,  e  íupe- 

rado  o  tezaõ  ,  com  que  os  Mouros  fe  defenderão  valeroía* 
mente  muitas  horas  ,  foi  a  Cidade  entrada  ,  c  pofti  a  ía- 
co,  em  que  fe  colherão  riquiííimos  dcfpojos ,  por  fer  ter- 

ra de  grande  trato  ,  muito  frequentada  de  mercadores  de 
todas  as  Naçoens  viílnhas.  Aqui  fuecedeo,,  que  fendo  ca- 

tivas a  mulher  ,  e  huma  irmã  do  Arei  ,  fenhor  daqaella 

Praçi^que  íe  achava  âuzente)  e  correndo  perigo,  entre  a 
licença  militar  ,  a  honeftidade  de  ambas  ,  acodio  logo  o 
Governador  em  peífoa ,  largando  tudo  o  mais,  c  fem  at» 
tender  a  algum  interefTe  ,  ou  importância  particular  ,  ou 

do  commum,lhes  deu  (como  outro  Alexandre  à  família  de 
Dário  )  o  reígnardo  convenit  ntc  ,  para  que  naõ  padeceííe  o 
feu  decoro  a  minirna  crTenfa-,  e  as  tratou  com  grandes  vene- 
raçoens,  a  que  o  Arei  fe  confeito u  depois  fummamente  de- 

vedor ,  ,é  fc  fez  amigo  do  Eftado ,  em  grande  utvHdade  dos 

Portugoezes. IV. 

DOm  Francifco  Childe  Rolim  dr  Moura,  natural  de 

Lisboa,  fenhor  da  caza  de  Azambuja.  Foi  CavaSIeiro 

muy  verfado  nas  íciencias,íingularmente  na  Mathematica, 

e  no  pegar  das  armas ,  o  mais  deftro  do  feu  tempo:  pompez 

huns  e^ccllentes  Comentos  às  direcçoens ,  que  Joaõ^da  Vei- 
ga deu  a  fen  filho  ,  quando  o  mandava  à  Corte  :  Compoz 

mais  hum  Tratado  fobre  os  Noviffimos  do  homem  ,  em 

quatro  cantos  ,  e  huma  defenía  Apologética  da  mefma 
obra  contra  alguns,  que  a  cenluraraò.  Fakcco  nefte  dia, 
anno  de  1640. 

v. 
AYres  Pinhel ,  natural  de  Coimbra,  infigne  Doutor 

em  Leys  ,  em  que  teve  por  Meftres  António  Gomes  , 
e  Martim  de  Afpilcucta  Navarro, ambos  famofos.   De  vinte 

e  qua- 
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e  quatro  annos  leo  a  Cadeira  de  Digíílona  Univerfidade  Dia  12. 

de  Coimbra,  e  da  mefma  idade  o  fez  ElKey  Dom  Joaó  de 
111.  Desembargador  da  Caza  da  fuplicaçaõ  ,  mas  com  o 
prcíupofto  de  naô  largar  a  Leitura  ,  pelo  grande  fruto, 

que  fazia  na  Univerfidade.  Nella  fe  oppoz  com  o  Dou- 
tor Manoel  da  Coita  ,  oSutil  ,  à  Cadeira  de  Prima,  eri- 

çando vencido  ,  paífoa  a  Salamanca  ,  onde  foi  vencido  fe- 
gunJa  vez,  em  femeíhante  oppoíiç2Õ  pelo  meímo  Coita, 
que  em  fim  ,  houve  de  cedei  a  taõ  grande  competidor; 

por  cuja  morte  lhe  luecedeo  na  Cadeira  de  P  ima  tm  Sa- 
lamanca, como  a  elle  Heytor  Rodrigues  ,  todos  trez  Por- 

tuguezes:  Lançou  infignes  ddcipolos  ,  poiqae  teve  {co- 
gular génio  para  eníinar.  Compoz  doutiífimas  obras:  Mor- 

reo  ncllc  dia  ,  anno  de  15 01,  com  grande  dor  do  Oibe 

Literário,  originandofe-lhe  a  morte,  de  fe  ferir  cm  hum 
dedo  cafual mente. 

vi. 
Anotl  Alvares  Pegas,  natural  da  Cidade  deBeja, 
famoío  Jurifconínlto  ,  e  advogado  na  Corte  de  Lis- 

boa tlcreveo  vinte  e  nove  tomos  ,  cjue  correm  impreííos, 

a  fabrr,c|uatorxe  à  Ordenação  do  Reyno,emqoe  comen- 
ta a  Ley  atè  o  livro  3.  tit.  1  i.incluzivamentc.   Hum  tomo 

de  vários  tratados;  outro  de  Alleg3çoens  ;   outro  de  Com- 
petências;  fete  com  o  titulo  deForenfcs  ;   finco  de  Mor- 

gados.   Dizem   que    ainda   ha  mais    obras  dcfte  Author, 
que  naõ  correm  ,    porque  elle  nos  tomos  à  Ordenação  fe 
cita   a  fi   mefmo  em  obra  ,  que  naõ  aparece  ;  e  Miniftros 
antigos  aíHrmaõ  ,  que  viraõ   Commentos  d.   Pegas  atè  o 
livro  quinto  da  Ordenação.   Foi  fecundo  a  dizer ,  diclan- 
do  muitas  vezes  a  trez  amanuenfes  em  diveifas  matérias. 

Naô  fe  lhe  pode  negar  huma  grande  compreheniaõ  ,  vaf- 
tidaô,   e  memoria  de  Direito.    Occafi^ô  houve ,  cm  que 

divertindo-íe  com  outros  amigos  no  jogo  da  efpadiiha, 
veyo  huma  parte  a  pedirlhe,que  lhe  fizcíle  humas  razoens 

para  huma  cauía-  importante  ,  chamou  íe    o  arranuenfe, 
dictava  Manoel  Alvares  Pegas  continuando  o  jogo»   po» 
rcrii  a  pai  te  imaginando  ,  que    elle  naõ  punha  cuidado 

no 
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Diai2.no  que  diófcava,  fe  queixou  de  que  a  fua  caufa  hia  defen- 
*-?—-  dida  fem  advertência  ,  nem  premeditaçaõ  ;  ao  que  cecor- 

reo  prompnílimo  Pegas,  c  mandou  ,  que  ursflem  tal,  e 
tal  Jivro  das  eftantes  ,  e  qnc  leííem  a  folhas  tantas ,  c 
canta»  ,  e  nellas  acharão  tudo  o  que  Pegas  diótara.  Di- 

zem, que  o  fenhor  Rey  Dom  Pedro  II.  o  mandara  con- 
vidar para  Dezembargador  da  Caza  da  Suplicação  ,  que 

elle  regeicou  por  lucrar  mais  com  a  advocacia  ,  que  com 

a  toga.  Morreo  nefte  dia  ,  anno  de  ióoó'.  Jaz  íepultado no  Convento  de  N.  Senhora  do  Carmo  de  Lisboa. 

DECIMO  TERCEIRO  DE 
NOVEMBRO. 

!.   O  Infante  Dom  Henrique ,  filho  de  EIRey  D.  JoaÕ  I. 
lí.  O  Venerável  Ir.  JoaÕ  de  Atayde. 
III.  Dom  Gil  Martins. 

IV.  Morre  a  Infanta  Dona  Confiança. 
V.  Tem  principio  o  primeiro  cerco  de  Alcácer  Seguer% 
VI.  JoaÕ  Rodrigues  de  l/afconcellos ,  primeiro  Conde  de  Caf- 

tello  melhor. 

Vil.   Fr,  Martinho  Moniz  ,  Carmelita, 
i. 

INFANTE  Dom  Henrique  ,    terceiro    filho 
dos  feliciffimos  Reys  de  Portugal  Dom  Joaõ  I. 

e  Duna  Filippa  ,   foi  ornado  ,   em  grão  íupe- 
rior  de  todos  03  dotes  ,  e  perfeiçoens  da  na- 

tureza, e  da  graça  ,  que  pedem  conftituir  hum 
exceli  nte  Príncipe  :  Deu  fmgulariílimas  provas  de  valor, 
e  diciplina  militar   na  memorável  empreza  de  Ceuta  ,  de 

que  foi  o  principal  motor,  e  o  primeiro,  que  defembar- 
cou,   c  pizou  aterra  de  Af  ica  ;   Nos  empregos  da  Repu- 

blica ,  e  cxercicioi  da  Corte  ,  defcobrio  preciofos  quilates 
de  ge nerofas  attençoens :   A  fua  peffoa  era  o  refugio  dos 
beneméritos  :  A  fua  caza  huma  efeola  de  virtuofos.    Te- 

ve 
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▼e  largas  noticias  das  fciencias ,  c  cxcedeo  na  Mathema-  Dm  !5* 
tica  ,   c  Cofmografia  ,  de  que  muito   fe  ajudon  para  osN  v^ 

feus  deícobrimentos  ,•  cmpreza,  que  o  repoz  na  esfera  do» 
Varoens  maii  dignos  de  fama  immortal.  Por  fua  induftria 

fe  deícobriraõ   (  alem  da  famofa  Ilha  da  Madeira  ,  e  das 
nove  dos  Aflores  )   trezentas  e  íetenta  legoas  de  cofta  da 
Africa,  que  tantas  vaò  deide  o  Cabo  Bojador,  atè  Serra 
Leoa  i   Deraõ  cites  dcfcobrimentos  taô  eftrondozo  brado, 

qae  das  partes  mais  remotas  da  Europa  vinhaõ  a  Portugal 

muitas  peííoas  iiluítres  a  certlficarera-fe  defta  verdade,  co- 
mo de  couía  ,  a  mayor  ,  que    de  muitos  feculos  fe  ouvira 

no  mondo.   Ddx  u  aberto  caminho  a  novas  ,  portentolas, 

e  eftupendas  navegaçoens,  e  conquiftas  ,  que   pouco  de- 
pois fe  ícguiraõ  de  novos  mares ,   novas  terras,   novos  cli* 

mas,  novos  cabos,  e  promontórios  ,  e  de  tantas  Naçoens 
igualmente  remotas,   e  barbaras  ,  qne  o  braço  Português 
reduzio  á  íua  obediência  ,   e  d.i  Igreja  Catholica.     Para 

aplicar- fe  com  mais  liberdade  aos  feus  defcobrimentos,  fc 
retirou  o  Infante  ao  Algarve  ,   onde  viveo  muitos  annos, 
ecom  íeíTenta  e  fete  deidade  ,  no  de  1460.   faleceo  na  Ci- 

dade de  Lagos  ntfte  dia,  coroado  de  boas  obras  ,  e  de  ex- 
cellentes  virtudes.    Nunca  cazon  ,  nem  teve  filhos ,  e  fe 

aífirma,  que  guardou  perpetua  caftidade  :  Foi  Duque  de 
Vizeu,fenhor  da  Goviíha,  Fronteiro  mòr  da  Comarca  de 

Leiria,   Cavalldro  da  Jarrateira  de  Inglaterra  ,  e  Meftre  da 
Ordem    de  Chrifto  :    Alguns  annos  depois    da  íua  morte 

tresladaraõ  feu  corpo  para  o  infigne  Templo  da  Batalha, 

onde  jaz,  na  fumptuoía  Capella  de  EIRey  íeu  pay. 
11. 

Nf  O  mefmo  dia,  annode  1 507.  palíoudeíla  a  melhor 
vida  o  Venerável  ,  e  admirável  Padre  Fr.  Joaõ  de 

Atayde,  terceiro  Conde,  que  fora  da  Atouguia ,  fi- 
lho do  iegundo  Dona  Martinho  de  Atayde  ,  e  da  Conde- 

ça  Dona  Filippi  de  Azevedo  -y  Defde  os  primeiros  annos 
fe  vio  ndle  hum  génio  defprezador  das  vaidades  ,  hum 
eípirito  anciofo  da  perfdçsõ  ,  e  hum  dezejo  intenfiflimo 
de  amortalhar  em  hum  habito  de  burel  as  grandezas ,  que 

Tt  goza- 
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pia  i  $.  gozava  ,  c  que  o  mondo  lhe  prometia,  A  períuaçcens  a- 
N  %.  pertadiííímas  de  feus  pays  (  por  ftr  filho  único  )  cazou 

com  Dona  Brites  da  Sylva  ,  filha  de  Dom  AfTonfo  de  Vaf- 
confdos,  Conde  de  Penela,  de  quem  ceve  a  Dom  AfFun- 
f o ,  e  Dona  ifabel  de  Atayde  ;  Neíle  Eftido  le  heuve  de 
maneira  ,  que  moftron  naô  eraõ  incompatíveis  os  tftillos 
de  Cortezaõ,  e  os  coftumes  de  Santo  :  A  íua  vida  era 

pua  os  virtuofos  hum  vivo  exemplar ,  e  para  os  menos 

bem  procedidos  ,  huma  perenne  ,  muda  reprehcnfaõ.  El- 
Rey  Do.tj  Joaõ  li.  venerava  com  grandes  attençoens  as 
iuas  virtudes,  e  lhe  fazia  fingulares  honrat  ,  como  a  ho- 

mem também  fingular  ,  entre  oa  da  íua  esfera,  na  qual 
he  rara  a  Ave  ,  que  íe  refoive  a  voar  deíde  o  centro  da 
vaidade  atè  à  regiaõ  do  ddengjno  O  mifmo  Rcy  lhe 
quiz  fiar  os  mais  altos  emprego»  da  Corte  ,  a  que  outfos 
tanto  anelaõ  j  Mas  o  Conde  íe  íoubc  efeuzar  com  taõ  dií- 

cretas,  e  bem  ponderadas  razoens  ,  que  EiRcy  ficou  edi- 
ficado ,  e  elle  livre  do  íempre  cego  laberinro  dos  negó- 

cios públicos.  Por  morre  da  Cmdeça  fua  mulher,  abra" 
çou  aquella  heróica  refoloçaõ  ,  que  lhe  pulÍ3va  no  peito 

defde  a  primeira  iddde.  Deixou  a  pátria,  a  cafa  ,  a  famí- 
lia ,  as  riquezas,  os  filhos  (pedaços  dalma  )  ,  deixou  em 

fim  quanto  era  ,  e  quanto  poíluia  ,  e  paliando  a  Caílella 
defeonhecido  [por  evitar  contradiçoens  )  veftio  o  preci- 
oío  fayal,  na  Religião  de  S.  Francifco ,  e  nella  fe  entre- 

gou com  imponderável  fervor  aos  exercícios  da  contem- 

plação, da  penitencia  ,  da  humildade,  e  das  virtudes  tc- 
das  :  Em  todas  fe  eímerou  ,  em  todas  refplandcceo  ,  até 

chegar  ao  alto  ponto  de  huma  eminente  iantidade  ,  acre- 
ditada com  patentes  maravilhas.  EiRey  Dom  Joaõ  II.  naõ 

fofrendo  ,  que  faltafíe  em  Portugal  hum  efpirito  taõ  fu- 
blime  ,  cujos  exemplo»  podiaõ  ler  idéa  ao  Reyno  todo  , 
fez  com  que  vicííe  para  elle  a  impérios  da  Obediência  $ 
Mis  o  fervo  de  Deos  ,  fugindo  fempre  aos  tropeços  da 

vaidade  ,  fe  retirava  quanto  podia  à  íolidaõ  dos  feus  Con- 
ventos ,  c  no  de  Villa  Viçoíà[que  entaõ  tocava  à  Pro- 

víncia de  Portugal  ,  ]  paflou  deita  vida  á  eterna  ,  com 
glorioía  fama  de  virtudes  ,  e  milagres.  Jaz  feu  corpo  em 

íepultnra  paiticular,   e  elevada  no  Convento  deS.  Bernar» 
dino 
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dino  da  Acougnia  ,  para  onde  o  fez  tresladar  feu  neto, Dia  i$< 

Dom  Luiz  de  Atayde.  Nd% ■ 

iii. 

P  -1 

NO  mefoio  dia  anno  de  1 3  21.  morreo  o  faroofo  Ca- 
valleiro  Dom  Gil  Martios  }  primeiro  Meftrc  da  Or- 
dem de  Chrifto  ,  e  Msftre  que  havia  fido  da  de  A*iz$ 

Foi  de  illuftre  geração  ,  e  por  acçoens  ainda  mais  illuíhet 
mereceu  aquclles  grandes  empregos ,  e  íingulares  eítima- 
çoens  dos  Reyi  dofeu  tempo. 

IV. 

NEftemefmo  dia,  anno  de  1345.  morreu  na  Villa 
de  Santarém  a  Infanra  Dona  Confiança,  mulher 

00  Infante  Dom  Pedro,  depois  Rey  de  Portugal.  Foi  fi* 
lha  de  Dom  Joaõ  Manoel ,  Piincipe  de  Vilhena,  e  de  fua 

pnmeira  mulher  Dona  Conítança  de  Aragão.  Jaz  no  Con- 
vento de  Saô  Fraacifco  da  meíma  Villa. 

v. 

J  O  mefmo  dia  ,  anno  de  14  j  8.  fe  poz  fobre  a  Pra- 
ça de  Alcácer  Seguer  EíRey  de  Fez,  com  trinta  mil 

homens  de  cavallo:  Os  de  pè  naô  fe  podiaó  contar  -,  Era 
Governador  da  Praça  o  famofo  Dom  Duarte  de  Menezes, 
e  na  defença  delia  obrarão  os  Portuguczes  illuítriíTimas  ac- 

çoens ,  como  diremos  no  dia  em  que  fe  levantou  o  cerco.  J^JjJ^* 

vi. 
JOaõ  Rodrigues  de  Vafconcelbs,  primeiro  Conde  de 

Caftello  melhor,  igualmente  illuftre  tm  íangue,  cem 
acçoens:  Por  cilas  confeguio  o  Titulo,  fendo  quarto 

filho  da  cala  de  feus  pays.  Militou  deíde  os  primeiros  an- 
nos  ,  íempre  com  merecida  fama.  Nos  princípios  da  ac- 
clamaçaõ  do  Reyno  emprendeo  emCarthagena  de  índias 

aqueila  acçâô,  pela  qual  3  íò  intentada, acreditou  o  leu  no- 
Tt  ij  roct 
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Dia  !?«nae,  c  comprovou  os  dezejos,  cm  que  ardia  de  fcgurar , 

^  e„,    c  cftabelcccr   a  liberdade   da  Pátria.      Corria  o  anno  «le 

'  16*41.  quando  chegatão  àqnella  Cidade  ,  dae  IndiasOc- 
cidentaes,   as  noticiaf  da  Acclamação  delRey  De  ir  ]oâo 
IV.   que  forão  ouvidas  com  íingular  alegria  ,  e  alvoro* 
ço  de  muitos  Portuguczes  ,    que  andavão  naqucllas  coo» 
qoiftas  em  ferviço  delRey  de  Caftelía  ;  Entre  dlcs  era  de 
mayor  reputação,  e  authoridade  o  Conde  deCaftello  me- 

lhor, o  qual  ,  por  vários   accidentci  íe  achava  naquella 
Cidade  ,   c  inflamado  em  generofos  dezejos  de  fervir  a  fua 
Pátria  em  taõ  oportuna  occaííaõ  com  huma  empreza  di* 

gna  de  memoria  immortal  ,  difpoz  ,  expondo-íe  a  mani- 
Éeftos  perigos,   reprezar  quatro  Galeoens  de  muita  força, 
que  então  feachavaõ  naquelle  porto  ,  e  guarnecides  cem 
bom  numero  de  Portuguczes  atacar  o  reftante  da  frota  , 
que  de  Porco  Bello  conduzia  Teu  General  Francifco  Dtas 

Pimenta,  c  conftava  quaíi  toda  de  navios  mercantes  car- 
regados de  prata,  com  os  quais  intentava  o  Conde  fazer- 

fe  na  volta  de  Portugal ,  e  oíFcrecer  ao  novo  Rey  em  vo. 
feo  do  feu  amor  ,  e  fidelidade  aquelle  oputentiííimo  di  í- 
pojo.  Naõ  eraõ  vans  eftas  idéas  ,   nem  mal  fundadas ,  fe 
íc  mediííem  pelo  valor  ,  prudência  ,  e  actividade    de  feu 
autor,  e  pela  acertada  difpoíiçaõ  dos  meyosj  mas  como 
a  execução  deftes  dependia  das  vontades  de  muitos  %  veyo 
a  ter  aquella  maquina  infelices  fins.    Deu  o  Conde  parte 
delia  a  Pedro  Jaqacs  de  Magalhaens  ,    de  quem  juftamen« 
te  fazia  toda  a  confiança  ,    c  achou  nellc  huma  fiel  ,  e 
deftemida  rezoluçaõ  para  cootraftar  com  as  mayores  dif- 
ficuldadei  a  todo   o  riíco.    Naõ   aflim  em   outros  Capi- 
taens ,   de  cujo  confentimento  fe  dependia  necelTariamen- 
te,  os  quaes,  ou  temeroíos  à  vifta  do  perigo,  ou  anahi- 
dos  da  cfpe  anca  do  intertlTe  ,    foião  deícebrir  o  trata- 

do ao  Governador  da  Praça.  Srguio-íc  a  efla  denuncbçâo 
fer  logo  o  Conde  prezo,  e  alguns  criados  feus ,  e  Pedro 
Jaques.  Procedeo  fe  contra  tod  s  em  Juizo  ,  e  Pedro  Ja« 
quês  foy  metido  aos  tratos  ,  onde  deu  finguUriiTímas  pro- 
vai  de  maravilhofa  conftancia :  Porque  fendo  o  principal 
intento  dos  Jaizcs  convencerem   ao  Conde  daqoelle  cri- 

me ,  para  que  dando  ellci  fentença  contra  huma  pcííoa 
de 
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de  taô  alta  graduação  ,  fizeffe  hum  grande  cftrondo  era  Dia  M« 

Heípanha,  o  zelo  ,   c  actividade,  com  que  Çc  dedicavão^   e_, 
ao  ferviço  do  feu  Rey  ;  aperta?ão  crueliífimamentc  a  Pe- 

dro Jaques  em  ordem  a  que  depuzeífe  o  qut  lábia  ,  e  quan- 
to a  fua  conftancia  era  mayor  ,   tanto  mais  fe  exafperava  a 

ira  dos  executores  ,  e  o  ngor  da  execução.    Mas   naõ  foi 

poífivel  tirarem-lhe   nem  huma  palavra  lobre   as  fuás  per- 
guntas até  que  o  deixarão  por  morto,  e  o  ficar  com  «ida 

fe  atribuio  a  providencia  fupsrior ,  que  o  guardava  para  cm 
Poitugal   (  paia  onde  finalmente  íc  paííou  )  coníeguir  os 

grandes  portos »  c  obrar  as  heróicas  acçoens,  de  qae  da-* 
mos  noticias  em  outros  lugares.    KofiíHiâo  toda  via  os  Jui- 

zes em  proceííar  ao  Conde,   e  com  mais  paixão,   que  le- 
galidade ,  e  poder,  o  lentencearaõ  á  morte,  coodenan- 

do-o  primeiro  a  levar  tratos  j   e  fazendo-o  dcfpir  lhe  de- 
rao  fete  rigoroíiííimos,    qwe  padeceo  fem  proferir  alguma 
palavra  mais  ,  que  as  com  qoe  implorava  o  feccorro  di- 

vino.  Vifta  pelo*  juizes  a  conftancia  do  Conde,  aceitarão 

a  appelaçsõ  >  que  efte  tinha  interpofto  á  fua  fentença  ,  mof- 
frando  a  nullidade  delia  nas  prerrogativas  de  Conde  ,  e 
fobre  eftando  os  Juizes  na  execução  ,    foi  metido    com 

grandes  apertos  ,  e  continuas  vigias  no  Cafteilo  de  Saõ 
Filippe.   Mal  convalecido  das  feridas  dos  tratos,  intentou 
levantapfe   com   o  Caft^llo  com  a  compra  ,  c  ajuda  de 
alguns  Toldados,  de  que  o  fez  deívanecer  a  faita  de  meyos 
proporcionados  ;  atè  que  finalmente  os  teve  ̂ ara   íahir 

da  prizaõ,   e  embarcar- ie  em  hum  navio,  cjuc   EIRcy  de 
Portugal ,  obrigado  á  fatisfaçaõ  de  tantas  finezas  do  Con- 

de, lhe  mandara.  Também  no  mar  padeceo  muito ,  ven- 

do-fe  em  huma  grande   tormenta  ,  e  cahindo  em  mãos 
de  Cõííarioi;  mas  vencidos  eftes ,  e  outros  grandes  tra- 

balhos ,  e  perigos  ,  chegou  a  Lisboa.    EIRey  o  recebeo 
com  grandes  honras,  e  alegrias  j   e  lhe  fez  as  mercês  de 
duas  vidas  mai»  no  titulo  de  Conde  ,  e  nos  bens  da  Coroa, 

c  Ordens,  e  de  huma  Comenda  ;  nomeou-o  Coníelhciro 
de  Guerra  ,  e  Governador  das  Armas  da  Província  de 

Entre  Douro,  e  Minho  j  no  qual  governo  conquiftoa  em 
Galiza  a  importante  Praça  de  Salvaterra.    Sendo  depois 

Governador  das  Armas  da  Província  do  Alcm-Tejo ,  teve Guafí 
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Dia  iç.qoafi  nât  maot  a  conquifta  de  Badajoz,  mas  delias  lha  ti- 

^e     roo  a  difgraça,  outrot  dizem ,  que  a  inveja  ;  Porque  íe 

ve  'affirma  ,  que  alguns  Cabos  por  tirarem  aquella  gloria  ao 
Conde  ,  em  graviílímo  prejuízo  do  bem  commum  ,   af- 
feòtarâo  modos ,  e  traças ,   com  que  ie  dilatou  a  marcha, 
e  por  efta  cauía  íc  defvaoeceo  a  racção;  E  os  de  Badajoz 
reconhecerão  tanto  o  feu  perigo  ,  que  por  fe  verem  li- 
vres  dellc,  ajudarão  fazer  naquelle  dia  (como  fazem  to» 
dos  os  annos  )  huma  publica  procilTaõ  de  acçaõ  de  gra- 

ças.   Foi  Governador  ,  c  Capitão  General   do  Fftado  do 
Braíil,  onde  deu  clarilíimas  provas  de  defentertíTc ,  mag^ 
nanimidade  ,  zelo,  c  prudência.    Paliou  outra  vez  a  fer 
Governador  da  Província  de  Entre  Douro  e  Minho  ,  on- 

de morreo  ncíle  dia ,  anno  de  1658.  originando-fe  a  fua 
morte  de  ver  ,  que  a  ftus  olhos  fe  perdia  a  Praça  de  Mon» 
ção,  por  falta  de  milícias  ,    que  naô  tinha  para  foccor- 
rella.    Faltou  no  Conde  hum  Varão  a  toda    a  luz  bene» 

mérito  da  Nafçaõ  Porrugueza. 

VII. 

R.  Martinho  Moniz  ,  natural  de  Lisboa  ,  da  /agra- 
da Ordem  de  N.  Senhora  do  Monte  do  Carmo  ,  Mef- 

tre  cm  Theol  »gia  ,  e  ham  dos  melhores  Piègadores  do 
feu  tempo  ,  foi  duas  vezes  Provincial  da  íua  Religião  ,  e 

a  governou  com  tanta  paz  ,  e  obfeivancia  ,  quecooftan- 
do  á  Santidade  de  Urbano  VIII.  o  nomeou  Vifitador,  t 

Reformador  dos  Cónegos  Regulares  da  Congregação  de 

Santa  Cruz  d;  Coimbra,  o  que  exercitou  com  tanto  acer- 
to ,  que  mereceo  louvores  da  (agrada  Congregação  de  Bif- 

pos ,  e  Regulares.  Havendo  deíordens  ,  e  inquietaçoens 
.nos  Conventos  de  Santa  Anna  ,  e  Santa  Clara  de  Coimbra, 

fii  nomeado  paa  as  compor  ,  o  que  também  fd  com  fe- 
licidade. Naõ  aceitou  fer  tercei.- a  vez  Provincial  da  fua 

Religião  ,  nem  o  governo  do  Bifpado  de  Angra  ,  em  que 
o  nomeou  EIRey  Dom  João  IV.  nem  o  Bifpado  do  Por- 

to, por  motu  próprio  do  Papa  Innocencio  X.  cuja  Bui- 
la  ,  por  fer  contraria  a  regalia  do  mcímo  Rey  ,  lha  en- 

tregou promptamente.    Logrou  efpcciaes  honras  da  roef 

ma 
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roa  Mageftade,  e  de  toda  a  Corte.  Foi  grande  bcmfeicor  D,a !  t* 

da  Capella  mòr  da  Igreja  do  Carmo ,  em  cujo  ornato:,  e  l,   e„. 
no  remédio  de  muito»  pobres,  gaftoa  copiofas  tenças,  c 
fazendas  ,  que  lhe  deixou  fm  tia  Dona  Anna  de  Ataíde. 
Chcyo  de  boas  obras  faleceo  nefte  dia  anno  de  1Ó53. 

ê  I  
'•"'■ 

DECIMO   QUARTO   DE 
NOVEMBRO. 

I.  Ent>  a  ,  e  arraza  Marttm  Ajfonfo  de  Soufa  a  Qdade  de 
Batecalá. 

II.  Fr.  entorno  de  Sou/a. 
III.  Dom  Fr.  Bernardino  de  Santo  Antomo. 

IV.  Affrtf o  Alvares  Guerreiro. 

1. 

RA  a  Cidade  de  Batecalá  hum  dos  princi- 
pães  ,  e  mais  celebres  empórios  do  Oriente : 

Forte  por  citio,  rica,  e opulenta  por  comer- 
cio, efens  habitadores  taõ  prezumidos,  e  fb- 

berbos  ,  que  por  elles  ,  era  como  Provér- 
bio, dizer-fe  em  toda  a  Indi2:  Oxar  Batecalâ;  como  fe 

diííeraò  :  Guarda  de  Bitecalàj  Ifto  he ,  guarda  de  huma 

terra  ,  que  a  ninguém  teme,  e  fe  faz  temer  de  todos.  So- 
bre ella  ,  por  fer  receptáculo  de  piratas  ,  que  infeftava5 

os  noífos  mares,  foi  o  Governador  da  índia  MaitimAf- 
fonfo  de  Soufa  ,  e  defembarcando  com  féis  centos  ho- 

mens, por  entre  mil  perigos  ,  travou  com  os  dfenfores 

huma  rija  batalha:  Pel-javão  elles  com  denodado  ardor 
em  defenfa  das  vidas,  e  das  fazendas,  e  muito  mais  por 
confervarem  a  opinião  ,  em  que  eraô  tidos  ;  Mas  cede- 

rão,  em  fim,  ao  valor  dos  Postuguezes  ,  que  nefte  dia 
obrarão  fingulariilimas  acçoens.  Nadou  a  Cidade  ,  pri- 

meiro em  fangue,  e  logo  ficou  fepultada  em  cinzas,  co- 
lhendo-fe  primeiro  delia  riquiffimos  defpojos:  Da-li  por 
diante  fe  trocou  o  Provérbio  em  toda  a  índia ,  c  em  la- 

gar 
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Dia  i4.gar  de  Oscar  Batecalà,  diziaõ  os  mefmos  Gentios,  c  Mou- 
m  de,,  ros :  Oxar  Mamm  Affonfo. Novéb. 

II. 

Rcy  António  de  Soufa,  da  Sagrada  Ordem  dosPrè. 
ga  dores ,.  natural  de  Lisboa  de  illuftriflima  geração, 

neto  de  Martim  ArTonfo  de  Soufa ,  Governador  da  índia, 

de  quem  acima  falíamos i$  Foi  Varaô  muito  pio  ,  c  dou- 
to, Meftre  em  Theojogia  ,  Deputado  da  Inquiíiçaõ  de 

Lisboa  ,  e  do  Confelho  geral,  lmprimio  hum  livro  de 
Aforifmos  do*  Inquiridores  j  mais  outro  de  Cafos  ,  e  cen^ 
curas  da  Bulia  da  Cea  ;  mais  outro  íobre  a  Conftituiçaõ 
do  Papa  Paulo  V.  contra  os  fo licitantes  ,  e  íobre  outrot 
Decretos  Pontifícios  j  mais  hum  Sermaõ  do  Auto  da  Fê 
do  anno  de  1614.  M  ;rreo  em  Lisboa  neftc  dia  ,  anno 
de  1632. 

ih. 

DOm  Frey  Bernardino  de  Santo  António,  natural  da 

Villa  de  Serpa,  Religiofo  de  Saõ  Francifco  da  Pro* 
vincia  dos  Algarves ,  Lente  jubilado  em  Filofofla ,  e  Theo- 
logia  j  depois  de  Ter  Guardião  do  CoUegio  de  Coimbra, 
do  Convento  de  Évora,  e  Cuftodio  da  ína  Província,  foi 

Bifpo  de  Targa  ,  Coadjutor  dos  Atccbifpos  de  Évora  D. 
Diogo  de  Soufa,  Dom  Frey  Domingos  de  Guímaó,  e  D. 
Frey  Luiz  da  Silva  ,  e  juntamente  Deputado  do  Santo 
OíHcio  de  Évora,  onde  pregou  o  Sermaõ  do  Auto  da  Fé, 

celebrado  no  anno  de  1682.  Cheyo  de  annos  ,  e  merè* 
cimentos  faleceo  nefte  dia  ,  anno  de  1699. 

IV. 

AFfonfo  Alvares  Guerreiro,  natural  da  Villa  de  Almo- 
douvar  no  Campo  de  Ourique ,  Doutor  farnoío  em 

amboi  Direitos,  padou  a  Itália,  onde  foi  Prezidcnte  da 
Chanceilaria  de  Nápoles,  Bifpo  de  Monopoli  no  mefmo 
Reyno  $  Teve  grandes  cftimaçoens    por  fuás  muitas  le« 

ti  as, 
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trás  ,   e  virtudes ,  e  pelos  quatro  livros  que  efereveo  dos^,aí4» 

5  u  mm  os  Pontífices,  dos  Emperadores ,  dos  Reys ,  dosBií-^   e„.  . 
pos  ;   Do  modo  ,  e  ordem  da  celebração  doi  Concílios: 
Da  admimfívação  da  Juftiça:    Da  guerra  jufta  ,  c  injufta» 
FaLceo  nefte  dia,  anno  de  1577. 

DECIMO  QU  I  N  T  O   DE 
NOVEMBRO. 

L   declamação  de  EIRey  Dom  Affonfo  VI. 

\\.    Nace  a  Rainha  Dona  Leonor  ,  terceira  mulher  delRey 
Dom  Manoel. 

III.  Morte   a  Senhora  Dona  Cathartna  %Duqueza  de  Bar~ 

gemçá. 
IV.  Frey  Âgofiirfho  OJorio. 

I. 

ESTE  dia  ,  em  quarta  fora,  anno  de  1656. 
foi  acclamado  Rcy  de  Portugal  o  Sereniíílmo 

!Í?OT^Íl|l  P1  incipe  Dom  AfFonfo  ,  filho  dos  Senhores 

'^fíSSk  li  ̂eVs  Joa°  ̂ '    c  ̂ona  Luiza  Francif- 
ca  de  Guímaõ.  Cclebrou-fe  o  2&0  com  a 

grandeza ,  coílentaçaó  ,  que  fe  eírilla  em  caíos  femeihan- 
tes  :  Houve  duvida  entre  Don  Nuno  AiVares  Pereira,  Du- 
eroe  do  Cadaval  ,  e  Dom  Franciíco  de  Faro,  Conde  de 

Odemira  ,  lebre  a  qaaí  dos  doas  tocava  exercitar,  com  o 

cftoque  deíí  abainhado,  o  oííkio  de  Condeftavd;  A  Rai- 
nha rnãy  (  que  governava  o  Rcyno  )  por  evitar  conten- 

das ,  tomou  a  acertada  iczoluçaõ  de  que  o  Infante  Dom 

Pedro  (  que  entaò  era  de  oito  annos  )  exercitaíTe  aqueíle 
otficio.  Concluída  fefti valente  a  funçaõ  ,  íe  continuou  o 

luto  ,  e  o  íentimento  ,  devidos  ambos  à  grande  falta , 

que  fazia  a  Portugal  o  grande  Rcy  Dom  Joaõ,  o  Reftan- 
rador,   falecido  poucos  diai  antes,     , 

v» 
11. 
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NEfte  mefmo  dia,  anno  de  1498.  naceo  cm  Lovai- 
na  a  Rainha  Dona  Leonor ,  prima  ,  e  terceira  mu- 

lher do  SereniíTimo  Rey  de  Portugal  Dom  Manoel,  irmã 
do  Emperador  Carlos  V.  filha  de  Filippe  primeiro  Rcy 
de  Caftella  ,  e  da  Rainha  Dona  Joanna  ,  herdeira  do 

Reyno  de  Aragaõ  ,  filha  dot  Rcys  Catholieos  Dom  Fer- 
nando ,  e  Dona  líabel. 

111. 

O  mefmo  dia  ,  anno  de  16 14.  comfetenta,   e  qua- 
tro de  idade  morreo  a  Senhora  Dona  Catharina,  Du- 

queza  de  Bragança  ,   filha  60  Infante  Dom  Duarte  ,  neta 
deiRey  Dom  Manoel,   rnulher  de  Dom  Joaõ  I.  do  nome, 
e  VI.   Duque  de  Bragança  ,    do   qual  matrimonio  houve  a 

12.de Fe. felice  poíicridade  ,   que  dizemos  em  outra  parte.     F^i  do- 
tada de  grande  fermofára ,   juizo  ,   díícr íçpò  ,   e  politica. 

Tinha  muito  cftudo  da  iingoa  Latina  ,  e  Grega,    e  da  Af- 
tíonomta  ,    e  Ma  hematlea.     Por  morte    do  Cndeal  Rey 

Dom  Henrique  ficer  kgirirra  Frdtira  da  Coroa  de  Por- 

tugal ,   que  lhe  uzurpou  a  induftria  ,    e  o  poder  de-Rcy 
Dom  Filippe  II,  como  dizemos  cm  outros  lugares.   Tanto 

o  entendia  aífim  o  mefmo  Rey,  que  lendo  n  ono  o  Du- 

que Dom  Joaõ  pertendeo  c  izar  com  a  Duquesa,  julgan- 
do, que  afligi  íegurava  melhor  o  íeu  direito,   e  a  fua  cor* 

ciência  :   Mandoa-lhc  fallar  por  Dona  lgnez  de  Noronha, 
mulher  de  Vafco  di  Silveira  ,  avò  dos  Condes  de  Unhão, 

Senhora  de  grande  authoridade.    Mas  a  Duqueza  ,  depois 

de  ouvir  a   propoíra  ve&ida  de  graves  razoens,  e  conve- 
niências ,   e  tarr.l  ím  damnos  ,  que  lhe  poderiaõ  rezultat 

da  rezoluçaò  contraria  ,   refpondeo  com  animo  verdadei- 
ramente  Real  :  Que  ella  nao  hawa  de  trocar  as  memorias 

do  Duque  Dom    Joaõ  ,  pela  \aidade  da  Coroa  de  Hefpanha , 
nem  offender  o  atreito  de /eu  filho,  o  Duque  Dom  Theodoziot 

por  nenhum  rejpetto  humano  5    e  que  fe  ejle   era  o  fim  com 

qw  lilRey  Dom  Fil/ppe  caminhava  áquella  pertençao  ,  que 

erra- 

vereiro. 
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errava  a  feu  parecer  o  intento  ,  porque  feu  f  lho  nao  petdia^3  1'5* 
o  direito  que  ti  ih  a   à  Coroa  de  Portugal ,   ainda  que  e/la  o.T     ̂ , 

ren/tnctaffe  ,  nem  El Rey  /e  livrava  de  efcrupolo ,  compran- 
do o  que  lhe  naõ  podia  vender  :    e  que  quando  ejlas  razoem 

nao  baftaffem  para  o  dífluadir  ,  que  recolhendo  fe    em  hum 

Convento  atalharia  a  fita  detriminaçao.     Nao  obftantc  ef* 
tâ  repofta,  de  que  EIRey  ficou  muito  admirado,    na  vol- 

ta de  Lisboa  para  Madrid,   p&ífou  a  Vdia  Viçola  a  viíi- 
tar  a  Duqueza  ,  onde  íe  deteve  três  dias,  tentando  todos 

os  caminhos  com  granJes  inftancias,  e  oíferecendo  gra- 
ves partidos,  para  alcançar  da  Duqueza  a  renuncia  do  di- 

reito ,   que  tinha  à  Coroa  de  Portugal  ,♦  mas  a  Duqueza 
com  valor,  e  conftancia,   refpondeo  aEíRey:  jQ.efeel- 

ia  tinha  juftiça  ,   que  naõ  podia  desherdar  jeu  filho  de  taõ  ge- 
nerofa  pertençao  •>  e  que  fe  a  nao  tinha ,  que  Sua  Magejta- 
de  acharia   nelle  muito  bom  foldado.    As  condiçoen* ,  que 

oíferecia  E  Rey  Filippe  á  Ouqoeza,  eraõ  largar-lhe  o  Bra» 

fú ,  de  que  o  Dujue  feu  filho  poderia  chamar -Je  Rey ,  e  to> 
das  as  tzençoens ,  e  privilégios ,  que  pude/f  em  engrandecer  a 
fita  Cafa ,  e  licença  para  poder  todos  os  annos  mandar  huma 

nào  à  índia  por  fita  cont'i  j  e  que  ajufiaria  o  cazamento  de 
feu  filho  o  Príncipe   Djm  Diogo  com  huma  de  fuás  filhas , 
qual  elk  efcolh^Je.    A  Emperatriz  Dona  Maria,  irmã  do 

mefmo  Rey   Dom  Filippí  ,  prima  com  irmã  da  Duque- 

2a  Dona  Catha-ina  ,  eferevia  a  efta  Senhora  por  Alteza, 
depoii  da  morte  do  Caidea)  Rey  Dom  Henrique.    Pedro 

de  Medicii  irmaô  do  Ducjue  de  Florença,  que  queiia  lhe 
fallaílcm  por  Alteza,  fendo  advertido   de  que  a  Duqueza 

lhe  naõ  havia  de  dar  efte  tratamento  ,   perziftio  em  vifí- 
ta»laj  e  entrando  afa)lar-ihe,  o  recebeo  dizendo.   Jefius  a 
Cuja  de  Medíeis  na  Cajá  de  Bragança  !  Jefus ,  onde  porei 
efte  gojlol  jfe/us ,  nunca  tal  e/pereil  Pcrguntavão  depois  a 

Pedro  de  Medíeis  ,   que  tratamento   lhe  dera  a  Duqueza, 
ie  lhe  dera  Exccllencb  f  e  ie!pondia,Mai$.    Tornavaô  a 

dizer-lhe,    Alteza?   Mais.   Magtíhde?  Ainda  mais  ;   por- 
que me  tratou  de  Jefus.  Certo  Author  com  trenos  razsô, 

c  propriedade,   diz  ,  que  fuçcedera  efte  caio  com  o  Du- 
que de  Alva.    Jaz  efta  excellentiíííma   Princeza    no  Coro 

das  Rciigiofas  dai  Chagas  de  Villa  Viçoía,  onde  foi  íe- 
V?  ij  pultada 



Dia  iç. 
de 

Novéb. 

l8.de  Ja- 
neiro. 

17. de  Fe. 
vereiro.J 

8.  de  De- 
zembro. 
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pultada   no  habito  de  Saõ  Francifco.    Dizemos  deita  Se- 

nhora em  outros  dias. 

IV. 

FRey  Agoftinho  Ozorio  ,  Portoguez  ,  da  Sagrada 

Religião  do?  Eremitas  de  Santo  Agoftinho,  foi  Len- 
te de  Theologia  na  Univerfidade  de  Lerida  ,  Provincial 

das  Provindas  de  Aragão,  c  Catalunha  $  e  pela  icbleva- 
çaõ ,  que  nellas  houve  contra  os  Hefpanhoes ,  paffoo  a 

Pariz,  e  ElRey  Chriftianilíímo  Luiz  Xlil.  o  nomeou  leu  Pre- 
gador, lmprimio  hum  Sermaô  da  Conceição  deNoíla  Se- 

nhora ,•  mais  hum  tratado  do  mcfmo  Miítcrio  $  mais  a 
vida  de  Saõ  Joio  de  Sahagum.  Morreu  neíle  dia,  anno 
de  16^6.  com  noventa  e  doas  de  idade. 

<^46^^><*^^5>^>^*^*>^S*^><â*<€>^S*^(S» 

DECIMO  SEXTO  DE  NOVEMBRO. 

I.    Batalha  naval  em  Malaca f 
li.    Manoel  Sumo, 

III.  Dona  Margarida  de  Menezes* 

IV.  Erecção  do  Are  eh) [pado  da  Bahia  ,  e  dos  Bif pados  do  Rio 
de  Janeiro  ,  e  àe  Pernambuco, 

V.  Motno,  e  principio  da  fundação  do  Real  Convento  de  N. 
Senhora ,  e  Santo  António ,  junto  a  Mafra, 

1. 
iiSS^PIpl  ESTE  di.1 ,  em  Dcningo  ,  anu 

SÍ-tBiXf^l   ̂ Uccedeo  no  mar  de  Malaca  hum 
KXkwS 

o  de  1615. 

conflicto ,  a 

tuia  a  luz  memorável:  Com  quinhentas  vè- 

J||y|g^J  las  e  íei*  mil  combatentes  vtyo  o  Achem  em 
peííoa  fobre  aqueia  Cidade  ,  em  cuja  dtfença 

fe  achivsõ  nà  barra  delia  quatro  Galeoens  ,  e  dezoito  na- 
vios de  pouco  porte,  c  a efta  proporção  ,  os  Toldados,  qoe 

os  guarneciaõ.  Atacara6-fe  reciprocamente,  cm  taõ  de- 
íigual  numero  ,    com  igual  furor   ,  e  pelejarão   defde  a 

rueya 
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meya  tarde  ate  a  meya  noite:   QyatorZí!  vtiei  foi  crvcíli  ̂ ía  r& 

ti)  oGaleaô  do  General  Portugucz,  que  era  Fianciíco  de     ** 
Miranda  Henriques,  fobre  o  qual  cahio  o  mayor  pezo  da 

batiiha  ,  c  outras  tantas  f  >raò  rechaçados  os  inimigo? :   De- 

zoito vezes  lhe  pegarão  fogo,   e  out?as  tantas  foi  apaga- 
do  por   homens,  qae  envoltos  em  colchji  molhadas  ,  fe 

lançavaõ  ,   e  tevolmaõ  nas  chamas  animoíamente  :  Cre- 

ciaoefhago,   o  horror,   a  confolaõ  :  chuviaõ  Cobre  huns, 
c  outros  as  balai,  e  as  feras ,   e  (obre  aqnelle  mar,  outro 

de  fangoe  :    lrnp?!ido  de  hum  fpjrioío  golpe  cahio  o  Gene- 
ral  Mi  anda  •  Bi  adro  hum  Toldado  ,   que  era  morto  j  Mas 

■clle  ,   como  íe  refafcit:Ha  aos  ecer-s  oaquella  voz  ,   fe  Sc* 
vantru  com  íurrma    felicidade  ,   animando  novamente    os 

íens  á  vitoria  ,    que  já    íe  começava    a  declarar  em  noffo 

favor,   porque  começavaõ  a  retirar-íe  os  Achens  •    Reti- 
rarão fc  ,   em  hm  ,  derrocados  ,   menos  os  mortos ,  que  fo- 

raõ  em  grande  numero  ,    e  menos  fmcoenta  velas  ,  humas 

metidas  a  pique,  outras  e;  freguês  ao  fogOj  perderão  os  Por- 
tuguezes  hum  Galeaó,  e  hurna  Galeota ,  e  pouco  mais  de 
quarenta  homens. 

H. 

MAnoe' Sutiro ,  Porruguez  :   (como  e!!e  roefmo  diz 
no  primeira  Tomo   dos  feub  Annaej.  ,    tratando  d«í 

JLi.ícu,   também  Portuguez  ,  primeiro  Conde  de  Flandeíj  ) 
Paffcu  áquelles  tilados  ,    com    feu   pay   Francifco  Lopes 
Sueiro  ,  e  14  fedeu  aos  exercícios  das  letras,  e  armas ,  cem 

taõ  ftlices  progrcíTos,  que  por  eítas  ,  chegou  a  cecupar 

o  pcfío  de  Tcneiite  dt  Mcílffe  de  Campo  General ,  doCon- 
íelhc  de  Guerra,   e  fenhor   de  Voorde  ;   Naquellas  ,  fe  ef- 
rreu  o  com  grande  luzimetuo:   Porque  compoz  excelíen- 
tts  livros  ,   e  traduzio  cutvos,  principalmente   de  hiftoiia, 
c  tedos  com  grande  felicidade  :  Saõ  íírvgularcs  o*  íc as  deus 
unes  dos  Ai.naes    de  íUnees  ••   Foi  n  uito    ncticiofo  das 

liogea*  ;   e  das  íeiencias  ,   benemérito  da  Naçaõ  Pomgue- 
za  ,  c  fano  amente  cftimade  «n  tedas  as  da  Fuicpa    eci* 
íkou  a  íemptuefa,  Capelia  da  Conceição  no  Conventodos 
Carmelitas  dtfcaiçcs  de  Alvíii  i   a  nelia  colccou  huma 

Ima- 
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Dia  i6\  imagem  da  Senhora,  de  prata,  do  tamanho  natural ,  obra 
.,  ,,  de  hum  famofb  Artífice:  Tem  na  mefma  Capella  o  íeu 

'íepuícro,  couía  magnifica,  e  alli  fe  vè  também  a  fua  cf- 
figie  natural  ,  poita  em  pè;  vcftido  de  armas  brancas, 
com  baftaõ  na  maõ  direita  ,  c  livros  debaixo  da  efquada, 
denotando  o  muito  que  florecera  em  hum  ,  e  outro  em- 

prego ,  militar,  e  literário  j  Falcceo  nefte  dia  ,  anne  de 

1637.  Faz-ihe  hum  breve  ,  mas  elegante  Panegírico  o 
Padre  António  de  Vaíconcellos  da  Companhia,  no  Pro- 

logo ao  Leitor  dos  feus  Anacephaleozes ,  para  cuja  impref- 
faõ  concorreo  com  generofo  difpendio  ,  em  credito  ,  c 
reputação  da  pátria. 

iii. 

DOna  Margarida  de  Menezes,  filha  de  Ayres  Gomes 
da  Silva,  e  de  Dona  Brites  de  Menezes,  das  primei- 

ras calidades  de  Portugal ,  na  flor  dos  annos  pizandoas  vai- 
dades ,  e  defprezaado  as  pompas  ,  e  grandezas  ,  que  o 

mundo  lhe  ofíferecia  ,  veítio  o  preciofo  layal  de  S.  Fran- 
cifeo  no  muito  illuílre  Convento  de  Santa  Clara  de  Coim- 

bra ,  e  logo  começou  a  refplandecer  com  tanta  ventagem 
em  todas  as  virtudes  ,  que  em  idade  de  dezoito  annos  foi 
eleita  Abbadcça  perpetua  ,  e  por  efpaço  de  fcífenta,  etrez 
exercitou  o  cargo  ,  fempre  com  admirável  prudência,  e 
vigilância,  fendo  ferapre  iummamen^e  venerada,  e ama- 

da dasfubditas  ,  por  fer  dotada  de  fuaviffima  condiçuô, 
En  feu  tempo  fuecedeo  aquellc  rafo  faõ  celebre,  e  foi: 

Qie  ardendo  a  Cidade  de  Coimbra  em  peíle  ,  e  começan- 
do já  a  picar  no  Morteiro  de  Santa  Clara  ,  detriminaraÕ 

as  RLeligiofas  tomarem  por  feu  advogado  7  e  prote&or  con- 
tra aquellc  terrível  mal  ,  hum  dos  fagrados  Apoítolos,  e 

eferevendo  os  feus  nomes  em  outras  tantas  velas  de  igual 

pezo,  as  acenderão  juntas,  e  eíliveraõ  entre  tanto  em  ora* 
çaõ  pedindo  a  Deos  as  allomiaífe  paia  o  acerto  dadeiçaõ, 
que  deíèjavaõ  fazer  ;  fuecedeo  ,  que  gaftado  de  todo  os 
onze,  ainda  permanecia  muito  alta  à  que  tinha  ò  nome 
de  S.  Bmholomeu  ;  e  logo  começarão  a  implorar  com 
fervor  a  protecção  do  mefmo  Santo.    No  me fmo  tempo chegou 
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chegou    hum' peregrino  aportaria  do  mcímo  Mcfteiro  ,  DlSk  l0*. 
que  mandou  chamar   a  Madre  Abbadcfia  Djna  Margari-No^ 
da  ,  e  lhe  deu  eferita  em  hum  papei  a  Antífona,  que  come  ça 

StelaCtflr.  dizendo,   que  amandaííe  rezar  no  Coro  todos 

os  dias,  aíícgurando-lhe,   que  por  ella  feria  o  íeu  Moítei- 

ro  livre  da  peite,  e  defapareceoj   Começoule  ,   e  profe- 

guio-fe  a  d;voçaõ  ,  e  como  fe  experimentaffe  mhaculofa 

a  tfíícacia  delia,  entenderão  todos,   que  o   peregrino  fora 
S.  Bartholomeu:  A  Antífona  ,   e  Oraçaõ ,  que  lhe  anda 

apença  ,  he  moiro  celebre    ncfte  Rcyno  ,  e  1c  reza  em 

quaíi  todas  as  Igrejas  delle ;   e  o  feu  Original  fc  conferva 
do  mefmo  Mofteiro.    Paííou  Dona  Margarida  aologroda 

C  >roa  immortal  nefte  dia  ,   anno  de  1520.  com  oitenta 
c  hum  de  idade. 

IV. 

NEfte  dia,  anno  de  1676,  A  Santidade  de  Innocen- 

cio  XI.    a  iuftancia  da  Mageftade  delRey  Dom  Pe- 
dro 11.   erigio  em   Metropolitano  o  Bifpado  dá  Bahia,   de 

que  foi   o  primeiro   Arcibiipo  ,  agrado  ncPca  dignidade, 
DomGalpar  Barata  de  Mendonça.  O  mefmo  Poncirice  lhe 
aííígnou  por  íufíaganeos  os  Biípados  do  Rio  de  Janeiro,   e 
Pernambuco  ,   também  erigidos  pela  meíma  Santidade  no 
meímodia,   e  anno.   Do  Rto  ,  foi  o  primeiro  Bifpo  ,   Dom 
Fr.  Manoel  Pereira,  da  Ordem  dos  Pregadores  ,   o  qual  nao 
foi  ao  Bifpado  peio  oceuparem   no  lugar  de  Sec  ecario  de 
Eíta  èb  :    De  Pernambuco  ,  foi  o  primeiro  Bifpo  Dom  Eftt* 

vaó  Brioío  de  Figueiredo  ,   que  depois  pafiou  para  Biipo  do 
Funchal. 

V. 

Real  Convento  de  Noíía  Senhora,  c  Santo  António, 
junto  a  Mafra  da  Província  Francifcana  da  Arrábida, 

caju  magaificencia,  e  íumptooíidade  todos  admiraô  -t  foy 
fundação  da  Au  mfta  Mageftade  delRey  Dora  Joaõ  V.  noi- 
fo  fenhor  por  deíempenho  do  voco  ,  que  fez  a  Dcos  ,  fe 
lhe  QÍfts  a  íucceffaò  de  que  carecia ,  depois  de  ícr  trez  an* nos 
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Pia  j 6, n 3$  cazado  com  a  fereniífima  fcnhora  Dona  Marianna  de 

\Tov";'>  Aaílrh  :  Foi  cfte  voto  iníinuado  por  Fr.  António  de  Saõ 

"jícrfephj  P*eÍigioío  Leigo  da  meíma  Província  ,  c  de  muita 
virtude  j  e  paffadas  poucas  femanas  fe  conheceo  ,  que  Dcos 
aceitara  a  promeífa  ,  e  ElKcy  começon  a  c»  mprila  ,  dando 
no  anno  de  1717.  principio  à  fobredita  fundação,  a  que 

foi  aííiítir  com  grande  parte  da  Corte.  Abertos  os  alicer- 
cei da  Igreja  ,  fe  Fabricou  fobreelíes  cm  fortes  msftros  hum 

mageftofo  Templo  de  madeira  ,cuberto  por  cima  de  velas 

de  navio  ,  e  por  baixo  de  panos  de  raz  ,  e  de  íeda  ,  as  por- 
tas,  e  j?  atilas  com  ricos  cortinados  ;  via-íe  no  pavimen- 
to da  Igreja  hum  coro  de  Cadeiras  decfpaMar  para  os  Iliuf- 

triííimo*  Cónegos  da  Igreja  Pitriarchal  ;  hum  Coreto  pa- 
ra os  muzicos,  doas  ciciaes  hum  psra  EIRey,  outro  para  o 

Patriarcha  ,  e  huma  bancada  para  os  titulos.  Ncfte  dia  do 

mefmoam  o  o  llluítriílimo  Dom  Filippe  deSoufa  dos  Con- 
des do  Redondo,  Chantre  da  igreja  Patriarchal,  revcíli- 

doPoot idealmente,  afiiílido  de  muitos  miniftros  paramen- 

tados ,  benzeo  a  Cruz,  que  íe  havia  de  colocar  na  Capit- 
la  mòr  do  novo  Templo  t  a  qual  tinha  vinte  ,  e  dous  pal- 

mos de  comprimento  ,  e  os  braços  recoítadox  íobôe  hum 

alçar  ,  e  o  feu  pè  (obre  hurna  almofada  de  damaíco  franja- 
da de  ouro.  Conciuida  a  benção  ,  fe  fez  a  ado  aç?,õ  da  Cruz 

na  mefma  forma,  que  fc  fai  íiâ  (emana  íacta  :  Em  ptirrei? 

ro  lugar  o?  Ecclcíiaíticos  paramentados,  depois  ElP.ey  ,  de» 
pois  a  Commuaidade  dos  Keligiofos  A< rábidos,  depois  of 

titulos,  e  ridalgos  da  Coite,  e  ultimamente  as  mais  pcí- 
íoas,  que  feachar3Õ  prezentes:  Cantando  o  CorooHym- 
no  ISexúla  Regii (prodtunt :  quatro  Sacerdotes  paramentados 
arvorarão  a  Cruz  ,  e  a  colocarão  no  lugar  cm  que  íe  havia 
de  erigir  o  altar  inòr  j  e  com  o  íonoro  eftrondo  de  clarins, 

timbales,  e  boazes  ,  [t  cpnclnio  a  função  deftc  dia,  c  no  fe- 
guinte  fe  fez  a  da  primeira  pedra  fundamental  com  a  pom« 
pa  ,  e  folemnidade  que  diremos. 

DECI« 
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DECIMO  SÉTIMO  DE  NOVEMBRO. 

I.  Santa  Vitoria  V.  M. 

II.  A  Rainha  Dona  Confiança  ,  filha  delliey  Dom  Diniz , 
e  da  Rainha  Santa  Ifabel . 

III.  A  Infanta  Dona  Joanna  f  filha  dos  Reys  Dom  Joaõ  IV. 
e  Dona  Lutza. 

IV.  A  Infanta  Dona  Branca  afilha  dos  Reys  Dom  Sancho  I. 
e  Dona  Dulce. 

V.  Nace  o  Infante  Dom  Fernando ,  filho  dos  Reys  Dom  Du- 
arte,  e  Dona  Leonor. 

VI.  Venerável  brey  Llle<\aÔ  da  Purificação. 
VIL   Lança  fe  a  primeva  pedra  fundamental  da  Igreja  do 

Real  Convento  de  Mafra. 
VIII.  Padre  Manoel  de  Soufa. 

IX.  hrey  António  da  Expectação. 
X.  Padre  Francifco  de  Santa  Thereza. 

1. 

ANTA  Vitoria  ,  huma  das  nove  Irmans 
Bracbarenícs  ,  foi  martirizada  cm  Córdova, 
Cidade  de  Andaluzia:-  Padecco  cruéis  tormen- 

tos. Cortando-ihe  0$  peitos  fahio  delle*  leite 
em  lugar  de  langue.  Finalmente  alíeteada 

coníegoio  a  cerca  immortal. 
No  mefmo  dia  padeceu  Santo  Acifcío  ,  companhei- 

ro de  Santa  Vitoria,  e  na  vitoria  também.  No  dia  cm 

que  ambos  padecerão,  e  no  meímo  lugar  ,  nafeiaõ  mila- 
grofamente  rozas,   fendo  o  coração  do  inverno. 

11. 

^T  Eíle  dia,  anno  de  13 13,  com  vinte  t  tret  de  idade 

\  morreu  a  Rainha  Dona  Confiança ,  mulher  deEl- 
Rey  Dom  Fernando  IV.  de  Caftella  ,  a  quem  chamarão 

Xx  o  Em» 
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l-%i7-o  Emprazado  ,  filha  de  ElRey  Dom  Diniz  de  Portugal  , 

Kde_,  e  da  Rainha  Santa  Ifabel  ,  e  roãy  de  ElRey  de  CaÀeíia 
'  Dom  Affbnfo  XI.  e  da  Infante  Dona  Leonor ,  depois  Rai- 

nha de  Aragaõ  ,  por  cazar  com  ElRey  de  Aragsò  Dom 
Aífonío  IV.  Padeceo  a  Rainha  Dona  Conílança  grandes 
tnbulaçoens  no  tempo  que  viveo  cazada  ,  por  cai;ía  d35 

guerras,  c  difençoens ,  cjue  houve  entre  os  Reys  feu  ma- 
rido ,  e  feu  pay  j  Ainda  foraó  mayorcs  os  diígc.ftos  ,  e 

perigos ,  que  teve  no  efpaço  de  hum  anno  ,  e  dous  mezes, 
que  íobreviveu  a  ElRey  leu  marido,  pelas  difençoens,  que 
recrecerão  com  a  morte  do  mefmo  Rey ,  entre  os  Gran- 
des  de  Caftella  ;  Mas  em  todas  eftas  tormentas  mcftrou 

Taior  igual  à  elevação  do  feu  nacimento  ,  e  conftancia 
própria  do  feu  nome.  Foi  revelada  á  Rainha  Santa  Ifabel 
a  íalvaçaõ  deíla  Tua  filha  ,  como  na  vida  da  mcíma  San» 
ta  fe  refere. 

ni. 

NO  mefmo  dia  ,  peias  dez  horas  damenha  ,  pagou  o  tri- 
buto inevitável  a  Senhora  Infante  Dona  Joanna  ,  fi- 

lha mais  velha  dos  Sereniííimos  Reys  Dom  Joaò  IV. 
e  Dona  Luiza  Francifca  de  Guímão  •  Foi  dotada  de  An- 

gular fermofura ,  e  adornada  de  bizarras  prendas  ,  e  de 
heróicas  virtudes:  Muy  frequente,  e  fervorofa  em  huma, 
e  outra  oração,  vocal ,.  e  mental  j  Cortou-lhe  a  morte 
o  fio  da  vida  na  primavera  dos  annos,  tendo  apenas  de* 
zaíete,  no  de  1653.  Jaz  fepultada  no  Real  Convento  de 
Bellem. 

,'i    .  iv. 

NO  meírno  dia  ,~  anno  de  1240.    morreu  a  Infanta Dona  Branca  ,   filha  delRey  Dom  Sancho  I.    e  da 
Rainha   Dona  Dulce.    Foi   Senhora  da  Cidade  de 

Guadalaxara  cm  Caftella.  Naõ  tomou  eflado.  Fundou  o  Mon- 

teiro da  Ordem  de  Saõ  Domingos  de  Coimbra.  Jaz  no  de 
Sanca  Cruz  da  mefma  Cidade. 

V. 
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v  de 
NO  mefmo  dia  ,  anno  de  143 3,  naceo  em  Almei- 

rim, o  Infante  Dom  Fernando,  filho  dos  ÍUys  D. 

Duarte,  e  Dona  Leonor.   ]à  dicemos  delle  cm  outro  dia*  ̂ brí* 

vi 
O  Venerável  Padre  Frey  Eftevaô  da  Purificação,  Car- 

melita, natural  da  V;l!a  de  Moura  ,  foi  Religiofo 

perfeito,  Pregador  Apoíiolico,  muito  penitente,  e  con- 
templativo. Há  ties  livros  iropreíTo»  das  viuudes ,  e  mib- 

ores,  com  que  floreceo  em  vida,  e  depois  da  morte  ,que 
teve  no  Convento  de  Coitares  nefte  dia,  anno  de  1617, 

com  quarenta  e  íete  de  idade. 

VII. 

O  mefmo  dia,  anno  de  17 17.  fe  lançou  a  primei- 
ra pedfâ  fundamental  da  Igreja  de  Noíía  Senhora, 

e  Santo  António  junto  çl  Mafra  com  a  foíemnidade  fe- 
guinte.  Fabricada  no  campo  huma  grande  cjfa  de  ma- 

deira ,  fahio  delia  peias  oiro  horas  da  manhã  huma  pro- 

ciífaô  ,  que  conílava  de  íeííenta ,  e  quatro  Frades  Ar  rabi*' 
des  .  do  Clero  das  Freszuezias  circamviíinhss ,  dos  Minik 

trás ,  Beneficiados,  e  Cónego;  miusúúí  da  Igreja  Patri* 
arch.il  ,  a  que  íe  feguia  pcueftido  Pontificai  mente  o 

?at  larcha  1.  Dom  «Thomnz  de  Aírmyda  ,  e  EÍRey 

Doo-;  ]oão  V,  NoíTo  Senhor ,  com  a  Corre.  Chegada  ci- 
ta procííiaõ  á  Igreja,  que  íe  formou  de  madeira,  como 

já  diílc -nos  no  dia  antecedente  ,  benzeo  o  Senhor  Patri- 
aieha  apedra  fundamental,  que  tinha  de  quadratura  deus 

palmos,  <i  m?yo ,  e  ajudado  de  alguns  Cónegos  a  levou 
-procifto^lmente  em  hum  andor  ao  alicerce  ,  defeendo 
por  harpa  tfcada  de  trinta  degraos,  e  dez  palmos  de  lar- 

go. Levavao  outros  Cónegos  huma  Urna  de  pedra  pii- 
mcroUrncnte  lacada,  que  continha  em  íi  o  que  logo  (e 
diíá.    Lançou  hum  meftre  da  obra  hum  coche  de  caJ  , 

Xx  ij  onde 
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Dia  i7.onde  fe  havia  de  Tentar  a  pedra,  e  logo  pegando  Soa  Ma* 

*    âb  gcftací's  enfl  huma  colher  de  prata  de  pedreiro  tftendeo  a 

ove  'cal,  íentarão  apedra,  eá  íua  cabeceira  a  Urna  j  e  fo- 
bre  a  pedra  lançou  o  Efmoler  mor  de  cada  dinheiro,  que 
íc  acunha  em  Portugal ,  ouro  ,   prata  ,  e  cobre  doze  moe« 

das,  cjue  faziaõ  em  nnmero  trinta  e  Íeis  dinheiros  de  ca- 
ro ,  cento  e  outenta  de  prata,  e  quarenta  e  oito  de  co- 

bre. Dentro  da  orna  eilava  hum  cofre  de  prata  íobre  dou- 
rado ,    que  guardava   a  eferitura  feita  cm  pergaminho  , 

pela  qual  ,    e  porque  motivo  fe  obrigou  EiRcy  a  fazer 
aquelle  Templo  j  t  outro  pergaminho  com  a  noticia  de 
quem  benzeo  a  Cruz  ,    r  a  primeira  pedra  :    tinha  mais 
dons  vidros  cheyos  dos  Santos.  Oitos  j    does  /igmis  Dei 

em  duas  caixas  de  prata,  hum  de  Innocencio  XI.   c  ou- 

tro do  Papa  reynantc  Clemente  XI.   doze  medalhas, qua- 
tro de  ouro  ,   quatro  de  prata,    e  quatro  de  bronze  ,   da 

grandeza  de  homa  palma  de  mão  :  Nas  de  ouro  tinha  a 
primeira  o  retrato  delRey  de  huma  parte,  e  da  outra  o  da 
Rainha  j   a  íegunda    de  huma  parte  a  Imag.m    de  Santo 
António  ,   e  da  outra  ham  Templo  j   a  terceira  tinha  o  re- 

trato do  Pontífice  reynante  de  huma  parte,  e  da  outra  as 
fuás  annas  j  a  quarta  tinha  de  huma  parte  o  retrato  do 

Patriarcha,  e  da  outra  as  íuas  armas:   as  de  prata,  t  bron- 
ze tmhaõ   as  meímas  figuras.  Continuou  o  Senhor  Patri- 

archa benzendo   os  alicerces  em  toda  a  íua  circunferên- 

cia. Cantarão   depois  os  Cónegos  a  hora  da  Terça  :   Sc 

guio>fe  a  Miíía  de  Pontifical  com  a  mayor  iolemnídade ; 
e  acabada   eira  pegou  Sua  Mageftade  em  Luma  pedra  ce 
mármore  lavrada,  de   doze,  que  também  íc  tinhaõ  ben- 

zido ,   de  palmo,  e  meyo  de  comprido,   e  em  hum  cef- 
rinho  dourado  a  ievcn  ao  lugar,  onde  íe  tinha  fentado  a 
primeira  $  levarão  as  mais  em  certinhos  prateados  o  Padre 
Provincial  da  Arrábida  ,  o  Padre  Francifco  Pedrozo   da 

Congregação  do  Oratório,  o  Padre  João  Seco  Prepoíito 
de  São  Roque  da  Companhia  de  Jefus ,  os  Cameriftas ,  c 
Gíliciaes  mayores  da  Cafa  Real ,  pegando  dous  no  cefti- 
nho  j  e  ultimamente  levarão  quatro  titulai  cada  hum  feu 
coche  de  cal.    Poftas  eftai  pedras  ao  redor  da  primeira, 

concinu  uaõ  logo  fobre  cilas  os  medres  da  obra  hum  peda- 

ço 
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ço  de  parede  de  oito  palmos  de  altura  para  melhor  fegu-Dki7. 
rar  aquellc  thezouro.  Com  hum  grínde  eftrondo  de  cia-M    _, 
tins,  timbales,  e  boazes  fe  acabou  tfta  função  com  gran- 

de  folemnidade  ,    e  magnificência  pelai  três   horas  da 
tarde. 

VIII. 

O  Padre  Macoei  de  Sotiía,  natera!  de  Lúboa,  Meftre 
em  Artes  ,  formado  em  Cânones,  depois  de  fer  Juiz 

de  fora  de  Leiria  ,  entrou  na  Congregação  do  Oratório 
de  Lisboa,  onde  rloreceo  em  virtudes,  e  teve  grandes  cf- 
timaçoens.  Recuzou  o  Bilpado  do  Funchal  ,  em  ijèe  o 
^nomcOB  o  Serenidimo  Rcy  Dom  Pedro  11.  em  25,  de  Ou- 

tubro de  1600.  Foi  íegundo  Prepoíito  da  Cengre£aça5 
do  Oratório  de  Lisboa  ,  e  fundador  ,  e  primeiro  Prerofi* 
to  da  de  Eítrcmoz,  or.de  fâleceo  com  moite  de  jufto  ?  fi-  ̂ 
cando  fltxivel ,  nefte  dia  ,  anno  de  1717.  com  (eterna  c 
hum  de  idade  ,  e  quarenta  de  Congregada 

IX. 

Rey  António  da  Expectação  ,  natural  da  Villa  de 
Manteigas  do  Biípado  da  Guarda  ,  Carmelita  Def- 

calço,  foi  doutiffimo  ca  Sagrada  Efcritora  ,  que  leu  mui- 
tos annos.  Compoz  excellenres  obras  efpeiituaes,  e  con» 

cionatorias  ,  de  que  fe  impumiraô  fere  tonos,  três  da 

EftréHa  da  Alva  Santa  Thcrcza  j  -dous,  Joíephina  Pane- 
gitict  •  t  outros  dons  de  Exercícios  cia  Semana  Santa,  e 
eftimulos  do  Amor  Divino  -  rodos  muiro  doutos,  uteis,  e 
devoro..  Morreo  nefte  dia,  anno  de  1724.  com  fe  tenta 
c  tres  de  idade. 

x. 

Rancifco  de  Santa  Thereza , natural  da  Cidade  do  Por; 

to  ,  Cónego  fecalar  da  Congregação  deS.  JoaõEvan- 
Relida  leo  muitos  annos  com  grande  efplendor  Filofofla  ,  e 
Theologia  noColiegio  do  Evangelifta  da  CJniverfidadc  de 

Goim- 
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psa  J7«  Goimbn  ,  fendo  Doutor,  e  oppofitor  egrégio  às  Cadeiras 

^/'l,  da  me  noa  Univcrlidadtr.  O  tempo  ,  que  lhe  reftava  das 
fadigas  literárias  ,  c  o  das  ferias  de  todos  os  annos  gafta- 
va  em  fazer  mifloens  por  varias  terra*  com  grande  zelo 

apoíloiico,  e  também  difpcndio,  porque  repartia  com  os 
muito  neerflitado»  que  achava  ,  tudo  quanto  adquiria  em 
Coimbra  pelas  propinas  do  feu  grão,  pelo  produdto  dos 

livros,  que  havia  irnpreíTo  ,  e  pelo  rendimento  das  legiti- 
mas, que  crdara  de  íens  pays.  Foi  taõ  puf<ito  miíTiona- 

rio,  e  fe  conhecia  tanto  o  grande  fruto, que  fazia, que  os 

Veneráveis  Milionários  de  Varatojo  em  chegando  a  al- 
guma terra,  e  fabendo,que  nella  miííionara  o  Padre  Dou» 

tor  Francifco  de  Santa  Thereza  ,diziaô  :  Aqui  naô  ha  eme 

fazer  ,  paffemos  adiante:  **  síTim  o  execuravaó  fempre. 
rifereveo  iobre  o  rito  da  Miífa  rezada  $  fobre  as  Indulgên- 

cias, edevoçoens,  e  máximas  principaes  da  vida  perfeita, 
e  devota:  Tudo  em  dous  livtos  ,  pequenos  no  volume  > 

rnas  grandes  no  valor  ,  na  doutrina ,  na  utilidade  ;  taõ  acei- 
tos,  e  eftimados  ,  que  em  breve  tempo  le  tem  imprefío 

repetidas  vezes  com  o  nome  fuppofto  do  Padre  Manoel 

Corrêa  da  Azambuja  ,  eícondendo  o  Aurhor  o  ku  pró- 

prio por  humildade  t  e  d,  dicando-os  aos  Santos  do  fm  nome, 
S.  Fvancifco  ,  e  Santa  Thereza.  Tinha  fito  grandes  eílu- 
dos  (obre  o  Meftre  das  imteuças ,  cm  que  era  muito  ver- 
fado,  e  fácil  em  fazer  nellas  liçoens  ,  e  detrimiriava  im- 

primir alguns  Comentários,  de  qoe  deixou  eferice*  mui- 
tos  cadernos  ,  que  fe  coníervaõ  ,  e  eftimaõ;  quando  no 
melhor  dcíiaobra,  e  da  colheita  dos  frutos  da  fua  íeien- 

cia  ,  e  vivia,  hum  grande  accidente  de  eftupor  o  poftrou, 

e  impoífibihtou  para  tudo  nos  últimos  dez  annos  ,  que  fo- 
breviveo.  Foi  Religioíb  perfeito  j  Provedor  do  Hofpital 
Real ,  e  Reytor  do  Coilegio  do  Evangeíifta  de  Coimbra, 
onde  faleceo  neftedia  ,  anno  de  1730.  com  fincoenta  cíia* 
co  de  idade. 

DECI- 
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Dia  iS. 
de 

«§>  «SI*  «83»  «§3»  «S5»  «SS»  «5  !*!]S»  <§§»*$$»  p$fr^P*&friê%x  No véb. 

DECIMO  OITAVO  DE  NOVEMBRO. 

I.  Ca/liga  Nuno  da  Cunha  ao  Rey  ,  <?  Cidade  àe  Mombaça,'] 
)l.   Conautjiii  da  Cidade  de  Anjà. 
III.  Marçal  de  Gouvea. 
IV.  O  Padre  Bartholomeu  Pereira. 

V.  Z)<?tftf  Leonor  Afonfo,  filha  de  EIRey  DomAffnfo  111. 
VI.  Z/   Rainha    Dona    Leonor  ,    mulher    de  EIRey  Dom 

João  li. 
VII.  Grande  tormenta  na  Ilha  da  Madeira. 

VIU.   /}? w  Manoel  Caetano  de  Sotija. 

i. 

O  armo  de  1 5 1 8.    partio  para  a  índia  o  famo 
fo  Naoo  da  Cunha  ,  que  EIRey   Dom  Joaõ 

II.   mandava  por  Governador  daquclie  Efta- 
do ,   c  por  achar  ventos  contrários,  fe  dila- 

tou algum  tempo  na  Coita  de  Moçambique: 
Ali  lhe  deraò    graves  queixas  os  Rcys    da  mefma  Coita 
tontra  o  de  Mombaça,   pelos  m305  tratamentos,  que  re- 
cebiaódclle,  fem  outro  motivo  ,  mais ,  que  ferem  amigos, 

e  vuílJlos  de  EIRey  de  Portugal :  Entendeo  Nuno  da  Cu- 
nha ,  que  era  credito  ,  e  reputação  das  fuás  armas  humi- 
lhar  squellc  Momo  ,  tantas  vezes  caítigado  ,   e  cada  vez 

mais  iníolente  :  Havia  elle   dilpoíto    fortes   reparos,   em 
defenfa  do  Rio  ,  e  da  Cidade,    a  qual  eítava  edificada  cm 

hum   l:io,  e  as  runs  eraó  taô  eítreitas  ,   que  fó  dos  telha- 
cos  ,   com  pedras  fe  podiaõ  defender  :  Aflíítiaõ    a  E  Rey 
trrz  n«il  Mouros  naturaes  da  Ilha  ,   e  dous  mil  Negros  fre- 

cheiros ,    que  mandara  vir  da  terra  íirme  :    Contra  elte 

grande  poder  tnvdtio  Nuno  da  Cunha  com  quatro  cen- 
tos e  oirenta   Portnguezes  ,   neíte  dia  ,   em  Sahbado    no 

anno  u  K  rido ,  e  por  entre  dilúvios  de  bailas ,  e  fettas  ven- 

ceo  os  err  baraços  do  Rio  ,  e  logo  os  da  Cidade  ,com  mor- 
te degiande  numero  dos defenfores,e depois  dedada  a  fa- 

ço. 
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Dia  18.  co,  foi  entregue  às  chamas:  Dos  noílos  fahiraõ  fétidos  vin- 

de„f   te  eíinco.  dos  quaes  morrerão  dous. 
Noyeb.  ■ 11. 

NO  anno  de  1468.  paííou  a  Africa  o  Infante  Dom 
Fernando,  Irmaõ  deElRey  Dom  AfToofo  V.  com  hu- 

tna  podcrofa  Armada,  em  que  levava  dez  mil  combaten- 
tes, e  neíle  dia  ,  no  anno  referido  ,  conquiftou  a  Cidade, 

chamada  Anfá  ,  ou  Anafe  ,  cituada  na  Cofta  do  mar  A- 
tUntico  ,  donde  os  Mouros  infeftavaõ  continuamente  as 

fronteiras  de  Hefpanha,  e  depois  de  faqueada ,  a  mandou 
arrazar  :  Defta  Cidade  veyo  a  Portugal  o  trigo,  que,  por 
cila  fe  chama  Anafil. 

iii. 

MArçal  deGouvea  ,  fobrinho  de  Diogo  de  Gouvea,   o 
Velho ,  e  irmaò  do  moço  (  dos  quaes  em  outros  dias 

Abín.      falamos]  foi  Poeta  laureado    na  Univcrfidade    de  Panz  : 
8. deDe. Delle  fe  conta  ,    que  dando-lhe  em  hum  convite  vinho 

milturado  com  agoa  ,   em  que  a  agoa  era  em  mayor  quan- 
tidade ,   fahio    de  repente  cem  efte  Diftico. 
In  Cr  ater  e  me  o  Thetts  eft  conjunBa  Ljao 

efi  Dea  juyiBa  Deo  ,  Jed  Dea  maior  eo, 
Efcreveo  engenhoíos  Poemas  ,  e  Elegias  ,  e  foi  Lente  de 
Humanidades,  e  P^ethorica  na  Cidade  de  Bordeos  em  Fran- 

ça ,  onde  faleceo  nefte  dia  ,  anno  de  ... . 

IV. 

O  Padre  Bartolomeu  Pereira,  Jeíuita  ,  natural  daVilla 

deMonçaõ,exce!lcnteMeítredeRethonca,edafagra- 

da  Efcritura  ,  que  leo  muitos  annos  no  Colltgio  da  Compa- 
nhia de  Coimbra  -,  Também  foi  famolo  Poeta  Latino, 

comparado  por  muitos  fabios  ao  grande  Virgílio  ,  a  que 
fe  aífemelhou  no  Poema  heróico  Padecidos,  que  confia  de 

doze  livros,  em  que  dclcrevco  o  martírio  de  feu  tio  o  Ve- 
nerável Padre  Francifco  Pacheco  da  mcfma  Companhia: 

Impri- 
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7  (O-fc  em  Coimbra,  c  também  huma  elegante  Ota  «Dia  I® 

de 

Noveb. 

1 

.    !   L-  -tina  ,  que  recitou   na  (ala   da  Univeríidíde  ,    cm 
-.or   de  Santa  Ilabel  ,  Rainha   de  Portugal.    Compoz 
r.  \-?cn  livro  de  folha  intitulado:  Caem  oenlatus  ,  Ji\e 

■  r'  ipy  ctyitoculm  :  Comentaria  tn  Tobtarr?»     A  qual    ebra   fe 
,  ■>    cm  Fiança  ,   onde   íe  havia  mandado  imprimir. 
Tvjofrco  em  Coimbra  nefte  dia,  anno  de  1650. 

v. 
^  Ona  Leonor  ArTonfo,  fi^ha  de  EiRey  Dom  Affon- 
9  fo  111.  e  de  huma  Senhora  nobre  da  Viila  de  Santa- 

.  ,  chamada  Elvira  Eftcves  :  Deixando  o  mundo  ,  c  a$ 
íuís  vaidades  ,  fe  recolheo  ao  Mofteiro  de  Santa  Clara  da 

r  ema  Viíla  ,  onde  veftio  o  precioíiííinio  Sayal,,  e  profef» 
íou  a  Santa  Regra  da  Religião  de  São  Fraaciíco  ,  c  flo- 
t€Ce°  cm  virtudes  heioicas  ,  c  morreo  com  geral  opinião 
cc  Santidade,  nefte  dia  ,  anno  de  13  19.  Jaz  fepultada  no 
i  nirno  Muíleiro  ,  e  fendo  depois  tresladado  o  feu  cadá- 

ver,  paífando  pela  enfermaria,  fe  levantarão  com  faude 
tecias  a$  enfermas  ,  e  o  acompanharão. 

vi. 

}  O  mcfmo  dia  ,  anno  de  1525.  com  feífenta  e  fete 
de  idade  falcceo  a  efclarecida  Rainha  Dona  Leonor, 

mulher  de  ElRey    Dom  jcaõ  II.    Foi  huma  perfeitiíTima 
1  d{a    de  todas  as  vhtudes  ,    e  hum  clariíTímo   Efpelho  a 

nzelas  ,  Cazadas,   e  Viuvas:   Obíervou  no  Paço  os  ri- 

gi.-vs  da  Religião,   e  abraçou  entre  as  dilicias,   e  gran- 
lifzas  da  vaidade  os  dictames   mais  primorofos  da  perfei- 

ção Evangélica:   Vivto  em  fumma  concórdia  com  ElRey 
ku  masitío,   pofto  ,  que   nos  ultimes  annos  houve  entre 
jambos  algumas  difençoens,   por  intentar  ElRey  ,  que   a 
herança  do  Reyno  íe  devolveffe  a  feu  filho  Dom  Jorge  , 
contra  o  Direito  do  Senhor  Dom  Manoel  ->  E  nefta  con- 
trove.cia  ftguio   a  Rainha  aquella  parte,  onde  a  juítiça 
era  indubitável ,  ticando  pela  mefma  razaô  ,  não  íó  lici- 

to ,  mas  digno  de  íingular  louvor  o  feu  empenho  :  Go- 

Yy  vernou 
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Dú  iS.vernon  efte  Rcyno  duas  fezes ,  humia ,  quando  ElRey  feo 

^     -h  fogto.9  e  °  Príncipe  feu  marido  foraõ  4  guerra  de  CaíUU 

*  la  contra   os  Reyi   Catholicos  Dom  Fernando  ,    c  Dona 
Ifabcl  j  outra  ,  quando  ElRey   Dom    Manoel  íeu  irmaõ 

foi  a  Caftella  ,    a   íer  jurado  Succeífor  daquelles    Rey« 
nos,  por  cazar  com  a  Infanta  Dona  Ifabcl  ,  fi  ha  herdei- 

ra dos  mefmos  Reys  Catholicos  •   E  naõ  he  crive)  a  gran- 
de aceitação,  e  aplauzo  com  que  governou  naquellas  duas 

occafioens  ;  Sendo  fu  mm  a  mente  amados  a   e  b.m  quiftos 

hum,  e  outro  Rey,  fe  fazia  dezejado  geralmente  o  Go- 
verno da  Rainha  ,•    Tal  era  a  benificencia  ,  e  íuavidade 

com  que  tratava  a  todos.    Foi  fempre  amoroía  mãy  dos 

pobres ,    e  com  elles  gaitou  a  mayor  parte  das  fuás  ren- 
das :   Deu  principio  já  ceieberrima   Irmandade  da  Miíeri- 

cordia  de  Lisboa ,  donde  fe  dilatou  a  todo  Rcyno  ,    cm 
grande  beneficio  dos  naruraes,  euniverfai  adn  irnçaô  dns 

Eftrangeiros  •   Bailava  fó  efte  perigrino  invento  a  lhe  dar 
eterno   nome  $    Erigio   o  famofo   Hoípital   das  Caldas, 
que  por  fua  fundadora,  fe  chamaõ  da   Rainha  ,   obra  de 
grande  utilidade  para   enfermos  pobres  ,    e  o  dotou   de 
muitas  rendas,  e  sffirma  no  Compromiífo  do  mtfmo  Hof- 
pital ,  que  para  comcralla*  cheg.ua  a  vender  as  íuas  joyas: 
He  também   obra  fua  o  iníigne    Mofttiro    da  Madre  de 
Deos ,  íltuado  no  ValSe  de  Xabregas  ,   onde  as  Senhoras 

mais  illuftres  de  Portugal  profcíLõ  a  Regra  de  Santa  Cia» 
ra  com  íingnlar  fama  de  Santidade  j   Nclle  jaz  fepultado 

o  corpo  da  Rainha  fundadora.   Também  o  foy  do  Con- 
vento das  Religtofas  de  Saõ  Domingos  da  Annunciada  no 

primeiro  firio,  que  teve  em  Lisboa.   Inílituhio  íinco  Mcr- 
ciarias  na  Igreja  de  Santa  Maria  da  Villa  de  Óbidos  ,  e 
outras  em  NoíTa  Senhora  da  Graça  da  Villa  de  Torres  Vc» 

dras.   He  obra  fua  a  Igreja  Paroquial   da  Viíla  da  Mcrcia- 

na,  e  também  a  Capc!'a  imperfeita  da  Batalha  ,  fabrica 
taõ  magnifica,  que  fez  dcímayar  a  generoíí Jade  dos  Reys, 

que  fe  íeguiraõ.    Foi  filha,  nera,   mãy ,  irmã,    prima,  ef- 
poía ,  tia  de  Reys  ,   e  Príncipes  defte  Reyno.    Filhado 

Infante    Dom   Fernando,-  neta   de  ElRey   Dom  Duarte; 
mãy  do  Príncipe  Dom  Affonfo;  irmã  delRey  Dom  Ma- 

noel; prima  ,  e  efpofa  de  ElRey  D.  Joaõ  o  II.  etia  do  IH. 
VII. 
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V1T  de v  iX-  Novéb, 

NA  noite  dcfte  dia  ,  anno  de  1724.  padeceo  a  Ilha 

da  Madeira  huma  tormenta,  e  diluvio  tam  grande, 

que  deítruhio  a  Viiia  de  Machico,  parte. da  Vil!a  de  San» 
ta  Cruz,  e  muitos  outros  lugares,  c  íítios  da  mefma  llhaj 

c  também  a  Cidade  de  Funchal  experimentou  grande  dam» 
no  ,  e  muitas  ruínas,  aflim  nas  íuas  muralhas  ,  como  na 

povoação  coma  enchente  da  Ribeira  do  Pinheiro,  que 
a  divide. 

VIII. 

Om  Manoel  Caetano  de  Soufa ,  nataral  de  Lisboa, 

hiho  de  D.  Franciíco  de  Soufa,  Capitão  da  Guarda 
Rcaí  Alemã,   Prczidentc  âo  Tribunal  da  Meza  da  Conci- 

encia  ,  e  Otdecs ,  Confelheiío  de  Eirado  j  foi  Clérigo  Rc- 

guLr  da  Divina  Providencia  ,    Pro-ComiíTario  Geral    da 
Bulia  da  Santa  Cruzada  neíks  Reynos  ,  e  Senhorios  de 

Portugal,  do  Coníelho  de  Sua  Mageftadc  ,Ceníbr  da  Aca- 
demia Real  da  HiftoriaPortugueza  j  e  primeiro  inftrumcn- 

to  delia  j   pelo  que  íe  fez  benemérito  de  grande  louvor  na 
pofteridade  ,   e  também    pelos  deus  eruditifíimos  tomos , 

que  compoz,   e  imprimio  da  vinda  de  Santiago  a  Hefpa* 
nha  ,  e  por  outras  muitas  compoziçoens  ,  humas  princi* 
piadas  ,  outras  incompletas ,   mas  cheyas  de  grandes  no- 

ticias, e  erudiçoens, que  deixou  manufentas  y  tantas  ,que  o 
Excellentiílimo  Conde  da  Ericeia  Dora  Francifco  Xavier 

de  Menezes,    Cenfor  d3  mefma  Academia  Real,   fez  dei- 

las  hum  Catalogo  ,  que  fe  imprimio  em  hum  voleme  de 
folha.  Faíeceo  em  idade  de  fetenta  c  íeis  annos  na  Caza 

da  Divina  Providencia  de  Clérigos  Regulares  de  Lisboa 
neftc  dia,  anão  de  1734» 

Yy  ij  DECÍ. 



356 
ANNO  HISTÓRICO 

Pia  19. 

Novéb  ̂ *^^^^^^^^!^>^^$*«&S»«*$*«8$* 

DECIMO  NONO  DE  NOVEMBRO. 

I.  Santo  Aza,  M,  com  cento  e  fincoenta  companheiros, 
II.  Naufrágio  lajhmofo  ,    em  que  pereceo  Pedro  Cezar   de 

Menezes . 

III.  Dom  Agofiinho  Barbo/a, 

IV.  Bantifmo  de/Rey  Dom  JoaÕ  V,  No/fo  Senhor, 
V.  Horrenda  tempefiade   em  Lisboa, 
VI.  Dom  Jozè  Pereira  de  Lacerda  he  creado  Cardeal, 

1. ANTO  Aza  ,  depois  de  fer   Toldado  alguns 
annos  ,   deixou  as  armas,   e  íe  retirou  a  fazer 
vida  Eremitica  em  huma  íolidaõ  ,    onde  fei 

achado    pelos  Gentios  ,   e  levado   ao  Tribu- 

no Aquilino,-  No  caminho  convertto  cento 
e  íiocoenta  foldados,  por  caufa  de  huma  rara  maravilha, 

que  lhe  viraõ  obrar,  e  foi  ,  que  padecendo  todos  gran- 
de falta   de   agoa    cm   hum   lugar  dezerto  ,   alcançou    de 

Deos  huma  fonte  ,   com  que  todos  fatisrlzerâo  a  ítòc  ,  e 

com  a  mefma  receberão  o  Bautifmo  ,  c  pouco  depoia   a 

Coroa  do  martyrio  ,    em  Oreníe  Cidade   da  antiga  Lufi- 
tama. 11. 

PElos  annos  de  1673.  partirão  deite  Reyno  para  os 

da  Ethiopia  Auftfal  duas  poderoías  nãos,  e  hum  pa- 
tacho j  Na  de  mayor  força  (  a  que  fe  deu  o  nome  de  Ca- 

pitania )  hião  embarcados  Pedro  Cezar  de  Menezes,  e 
Dom  Frey  António  do  Spirito  Santo:  Aquelle  ,  Governa- 

dor ,  c  cite  ,  Bifpo  de  Angola  ,  e  em  ambas  hia  grande 

numero  de  Cabos,  e  Soldados,  e  grande  copia  de  vive- 
res, e  muniçoens,  além  de  moitas  fazendas  de  particula- 

res. Na  linha  tiverao  huma  tempeftade ,  com  que  o  pa- 
tacho 
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tacho  fe  defgarrou  da  confcrva  das  duas  nãos  ,   c  como  D«i 9* 
cilas  o  não  aviltarão  mais  ,  o  deraõ   por  perdido  $   Mas  Nov£5 
que  vaus  hò  as  imagin?çoens  dos  homens  !    A  perdição 

em  que  julgavão  envoltos  os  companheiros,  experimen- 
tarão taftirnoíamente  em  fi.    Hião  já  chfgando-fe  á  Coi- 

ta de  Angola,  quando  pela  tarde  deite  dia,   largou  a  fe- 
gunda  feàu   (  a  que  havião  dado  o  nome  de  Alrrwanta  ) 
iodas  as  velas    ao  vento  ,   e  prepaíTou  a  Capitania  j   In- 

rcotando   com  ignorantiííim*  preícnção  aviftar  terra  pri- 
meiro ;  Foi   ifto  ham  erro  intolerável,  porque  aquella 

ventagítT;  [  íe  íucccdcíle  ]   nada  acreditava  ao  Capitão,   e 
rticwtò  ao  Piloto  ,   antes  o  condenava  juftamente   por  híc 

contra  a  max-ma  capital  dcs  navegantes,   que  he,   ap?i- 
tarenvíe  ,   quanro  mais  podem ,  da  Co ft a  ,  ic  lhe  demora 

perto  ,    fazíndo-ie   na  volra   do  mar  ,  quando  vem   che- 
pandoíe   a  noite.   Sobre  aaueíie  fatal  erro  cometerão  of- 

tro  mayor,   picados  neciam-nre ,   os  que  governavao,  ou 
defgovernavão  a  Capitania,   mandando  largar  as  velas  n.t 

eíkira  da  Almiranta.  Poucas  horas  havião  paíTado  ,  quan- 
do ,  entrada  já  a  noite,   fe  achou  improvifamente  a  Ca- 

pitania abarbada  com  terra  ,   e  febre  huns  penedos.   Qual 
foííe  o  íobrefalto,   o  temor,  e  a  confuzão  da  gente,   não 
cabe  em  alguma  explicação  ;   Forcejarão  todo   o  poííivel 

por  fafarem  o  baixo ,  mas  jà  não  era  poíTivel :  A  náo  por 
inftaníes  (e  íubmergia  ̂ com  as.  pancadas,  que  dava:   To- 

dos fe  procura vaõ  falvar ,  e  nenhum  atinava  com  o  modo:  O 

CÍcuro  da  noite  acrecentava  o  horror  :   Lançarão  por  hum 
bordo  o  batel ,  ou  bote  ,  e  neile  fe  embarcou  oBifpo,e  vinte 

peííoas  mais :  Pelo  outro  bordo  lançarão  o  batelão,  em  que 

determinava  f»ivar-ie   o  Governador  com    as    peííoas  de 
mais  aiubondade,  e  ref  peito,  mas  concorreo  tanto  pezo 
de  gente  ,  que  começou  a  haver  aili  huraa  grande  revolta, 

Apartario-ie  breve  efpaço  os  do  batel  ,  quando  em  hum 
pomo  ceifarão  as  vozes,  que  fe  ouvião  na  nào,  final  ma- 

nifcfto  de  que  eila  ao  íubmergir-fe,  virou  fobre  o  bati  Ião, 
e  ella  ,  e   elle  fe   cohraõ  fubitamente  ao  fundo  ;    Afíim 

veyo  a  acabar   naqueMa   barbara    Coíla  Pedro  Cezar  de 
Menezes,   Cavalleir  >  muito   iiluílrc  em  fangue,  e  muito 
mais  em  acçoens :  Occupou  nas  Guerras  de  Portugal  com 

Caftel- 
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Dia  19.  CaílelU  os  mayores  pòftos ,  e  achou  fe  nas  oceaíloens  mais 

v  -.  perigofús  ,  iempre  com  grande  reputação  de  vaior  ,  e 

'  diciplina  militar.  Efte  foi  o  laftimoío  fucceífo  da  Capita- 
nia j  O  da  Almiranta  ic  ignora  totalmente,  mas  he  (em 

duvida ,  que  pouco  antes  foi  topar  com  os  mefmos  pene- 
dos,  ou  com  antros  a  pouca  diftancia  ,  c  cjuc  fe  perdeo, 

e  ínbmergio  em  breviíímo  efpaço ,  vifto,  que  da  Capi- 
tania,  que  lhe  hia  no  alcance,  fe  naô  percebeo  rumor  al- 
gum ,  por  grande  difgraça  fua,  porque  a  fcntillo ,  tífe 

mcfmo  rumor  os  podia  defviar  do  perigo  iminente.  Al- 
guns tempos  depois  correrão  novas  em  Benguela  ,  que 

havia  Portugnezes  no  Sertão  corrtfpondente  aos  baixos, 

onde  íuecedeo  o  naufrágio  j  Porém  fazendo-fe  exquifuas 
deligencias,  não  fc  acharão ;  He  de  crer,  que,  ou  a  no- 

ia  foi  falça,  ou,  fe  alguns  íahirão  a  terra,  foraõ  mor- 
tos\  e  comidos  pelo  Gentio.  Mas  hc  tempo  ,  de  que  li- 

gamos as  mizeraveis  riliquias  de  tanta  perda  $  Navegava 
o  batel ,  quaíi  oprimido  do  pezo  de  tantas  peífoas  ,  que 

mal  cabião  nelle  ;  Servia-lhe  hum  capote  de  vela  :  Dava- 
íe  apenas  a  cada  hum  cada  dia  huma  galheta  de  agoa;  E 
foi  grande  felicidade  haver  acordo  para  fe  meter  no  batel 
hum  barril  delia ;  O  comer  era  peixe,  que  tomavão  fa- 

cilmente ,  mas  por  não  terem  modo  de  o  guizar  ,  huns 
o  comiaô  mal  enxuto  ao  Sol,  outros  atura vaõ  confian- 

temente os  rigores  da  feme  ;  Aífím  navegarão  íeté  dias  , 

até  que  chegarão  á  Cidade  de  S.  Filippe,  Capital  do  Rey- 
no  de  BengucL  :  Alii  padecerão  muito,  por  fer  terra  do- 

enúa  ,  e  mal  provida  ;  Faltava-lhe  embarcação  ,  e  20 
mefmo  paíío  fe  lhe  dificultava  a  eíperànça  de  partirem  taõ 

de  preíía  para  a  Cidade  deSaõ  Panlo  da  AfTurapçaõ  ,  Ca- 

beça daquelle  Eftado  -y  Eisque  aparece  hum  patacho  20 
longe,  que  viohademandando  a  terra!  Souberaõ  logo, que 
era  o  da  fua  conierva,  que  joigavaõ  perdido ;  Nelle  fo- 

raõ para  a  Cidade  de  Saõ  Paulo  ,  aonde  chegarão  taõ 
cortados  das  mizetias,  e  aflicçoens  padecidas,  que  todos 
acabarão  brevemente.  Foi  mais  feníivel  a  morte  do  Biípo, 

por  fer  o  primeiro ,que  lá  fe  ?io  ̂ depois  da  Acclamaçaõ  , 
e  muito  mais  por  íer  peífoa  de  grandes  virtudes,  e  letras , 

níúo.  *  ciuc  muíto  realçavaõ  o  eíplendor  daíua  dignidade;  Delle falamos  em  outro  dia.  111. 
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III.  ';-, 
Noveb, 

Om  Agoflhnho  Barbcfi,  natural  de  Guimaracns ,  fi- 
lho de  Manoel  Barbela >  ambos  famofiííimcs  Jurif- 

confulros  ,  c  digno  hum,  e  outro  de  clara  memoria,  pe- 
los cxcellenr.es  Imos,  com  que  fahi<aõ  a  luz  :  O  pay  ex- 

cedeo  na  profundidade,  o  frho  na  Váíhdaõ  :  Ai  íuas  obras 

mais  faõ  huma  copioía  livraria  ,  do  que  livros  :  Deixou 

imprefíos  vinte  c  hum  ,  de  diferentes,  e  graviílimas  ma- 
térias ,  e  deixou  promptos  para  a  eftaropa  doze  ,  que  fazem 

trinta  e  fez  ,  de  grande  corpo  ,  e  com  muita  alma  $  Lo- 
groa  grandes  eítirnaçoens  em  Roma,  e  em  toda  a  Itália, 

mas  naõ  confeguio  os  prémios  devidos  a  feus  grandes  me- 
recimentos: Urbano  VIII.  o  fez  Thtfoureiromòr  da  Col- 

legiada  de  Guimaraens  ,  Prochonotario  Apofèolico  ,  Cen- 
for  de  livros  ,  e  Coníultor  da  íagrada  Congrtgição  do  In- 

dex. EIRey  Filippe  IV.  o  nomeou  Biípo  de  Ughento  no 
Reyno  de  Nápoles,  onde  hleceo  no  primeiro  anno  do  feu 

governo  paftoral  ,  e  jaz  fepultado  na  fua  igreja  ,  e  na  fe- 
pultura  lhe  gravarão  hum  largo,  e  elegante  Elogio/Mor- 
reo  nefte  dia  ,  annodeió^o.  com  íeííenca  deidade. 

IV. 

"T^l  Eíle  dia,  anno  de  1689.  foi  bautizado  na  Capella 
Jl^j  Real  o  Príncipe  Dom  Joaõ  ,  depois  V.  donomeRey 

de  Portugal  noíTo  fenhor  ,  com  os  nomes  de  Joaõ  ,  Francií- 
co  ,  António, Jofeph  ,  Bento  ,  Bernardo,  pelo  Arcebiípo 
de  Lisboa,  Capellaô  rròr,  Luiz  de  Soufa  ,  com  aíTiftencia 

dos  Bifpos  de  Coimbra  ,  Guarda  ,  Algarve ,  e  Porto.  Foi  Pa- 
drinho ,  feu  avò  materno  o  Conde  Palatino  doRhim  ,  c 

teve  a  íca  procuração  o  Cardeal  Lancaftro,  Inquifidor  Ge- 
ral  ,  Maddnha  íua  Irmã  a  fenhora  Infanta  Dona  Ilabcl, 

Luiza >  Jcfefa  ,  e  com  íua  procuração  afliftio  o  feu  Mor- 
domo mòr  ,  Nuno  de  Mendoça ,  Conde  de  Val-de  Reys» 

Conlelheiro  de  Eftado  ,  Prefidente  doConíflho  Ultrama- 
tino.  Levou-o  nos  braços  à  Pia  o  Duque  de  Cadaval  Dom 
Nano  Alvares  Pereira  ,  Mordomo  mòt  da  Rainha.  O  Du- 

que 
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Dia  19.  que  de  Cadaval  Dom  Luiz  Ambroílo  de  Mello  levou  o  fa- 

M  -.  Iciro,  a  vela  o  Marquez  de  Arronches,  o  Maçapaõ  oMar- 

'quez  das  Minas,  a  toalha  o  Marquez  deCafcaes,  a  Verte 
cândida  o  Marquez  de  Marialva  j  As  varas  do  Pateo  os  Mar- 
quezes  de  Fronteira,  e  de  Fontes,  e  os  Condes  da  Ericeira, 
de  Sarzedas ,  de  Alvor ,  c  Garcia  de  Mello ,  Monteiro  n  òr ,  c 

PreíídentedoDcZembargodoPaço.  Monfenhor  Tanara,Ar- 
cebiípo  de  Damafco,  depois  Cardeal ,  Núncio  do  Papa  In- 
nocencio  XII.  lhe  tronxe  as  faxas  bentas  por  Tua  Santidade. 

v. 
NO  mefmo  dia  ,  em  Domingo  de  tarde  ,  anno  de 

1724.  houve  em  Lisboa  huma  tempeftade  â?  vento, 

e  chuva  ,  taó  grande,  que  fez  efte  dia ,  memorável  a  mui- 
tos fceulos.  Na  terra  ,  e  no  mar,  fe  íentiraõ  com  lamen- 

tável perda  os  feus  eílragos.  Cahiraõ  muros ,  anuinaráo- 
íe  edifícios  ,  dtrfpedaçaraõ-le  as  vidraças  de  muitas  Igre- 

jas ,  e  Palácios  ;  quebraraõ-fe  muitas  Cruzes  de  mármo- 
res em  muitos  Padroens,  e  outras  de  ferro,  grimpas  ,  e 

remates  de  varias  torres  ,  de  zimbórios  ,  e  campanários  ,- 
arrancaraõ-fe  muitas  oliveiras,  e  arvores  em  muitos  íítios, 
e  quintas  des  redores  deita  Cidade.  M*s  nada  do  referido 
pode  entrar  em  comparação  com  a  perda  f  e  eftrago  dos 

navios  ancherados  no  porto  ,  porque  tirados  cora  a  vio- 
lência dos  ventos  dos  feus  cofturnados  iurgidouros ,  fem 

os  poder  fuítentar  a  força  das  amarras,  efeaceando  as  an- 
coras fe  combatiaô  huns  com  os  outros.  Alguns  íe  foraõ 

a  pique  ,  outros  impeílido?  das  ondas  encaíhavaõ  em  ter- 

ra ,  e  nelia  acabava  de  os  defpe. 43çar  a  força  das  agoas. 
Era  tal  o  Ímpeto  com  que  cftas  batiaô  no  cães ,  que  naõ  íó 
o  deímorenaraõ ,  mas  no  chamado  de  Sanearem,  arrojou 

o  vento  pedras  da  fua  muralha  ate  dentro  d*  palácio  do 
Conde  de  Cocuiim.  Pelo  íítio  da  Boa  vifta  fe  quebravaõ 

as  ondas  com  tanta  força  na  praya  ,  que  chegarão  os  bor- 
rifos dos  chuveiros  ,  que  levantavaõ  ,  conduzidos  dos 

ventos  ,  atè  o  íitio  das  Religioías  Bernardas ;  c  por  ou- 
tra parte  atè  o  adro  do  Mofteiro  deS.  Bento.  Arruinarão 

o  cães  chamado  da  pedra  ,  e  desfizera©  a  ponte  da  Alfan- 

dega 
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dega.  Dcfde  a  praya  da  Cafa  Real  da  fundição  atè  a  daDía  '9* 

torre  de  Bellem  ,  naó  viaô  os  olhos  mais ,  que  as  laftimo-^  e^, 
fas  memorias  defte  horrível  naufrágio.  Perderaõ-fe  deza- 
feÍ9  navios  Poauguezes  dos  que  fe  achavaõ  aparelhados, 
c  com  fazendas  para  a  Bahia,  Rio  de  Janeiro  ,  Pernam- 

buco, Angola  ,  Coita  da  Mina,  e Porto  ,  que  deraõ  à  coítaj 

ficando  os  mais  taõ  deftroçadoí  ,  que  íó  fe  lhes  viao  in- 
teira» ai  quiihas.  Trez  naus  de  guerra  também  pad-.cerzo 

grave  darono.  Barcos,  muletas ,  rragatas,  e lanchas, que  fe 
defpcxtaçaraõ  nas  prayas  ,  íó  íe  pode  faber  ,  que  foi  grande 
q  nnmero,  como  também  o  daspeíT^as,  que  fe  afogarão* 

O»  cíhangeiros,  que  faó  mais  vigilantes,  e  pratico;  em 
prevenir  ,  e  remediar  eftes  íucceffos  ,  íó  perderão  :  Os 
Inglezes  fete  navios  ,  e  trinta  e  íinco  receberão  dâmno. 
c  cambem  trez  Francezcs  ,  e  outros  trez  Holandezes.  A 

mcíma  tempeftade  fe  experimentou  ,  e  fe  fentio  com  a 
mdma  violência,  e  grande  eltaago  em  muitas  partes  deíle 

Reyno.  Em  Setúbal  deraõ  à  coíla  todas  as  embafcaçoens, 

c  Garaveiias,  que  eílavaó  fuftas  para  a  parte  das  Fontai- 
nhas. Na  Ilha  deS.  Miguei  no  íncfmo  tempo  fe  perderão 

também  íete  navios. 

Vi. 
O  mefmo  dia  anno  de  1719.  pôr  nomirtadelRcy  D* 

Joaõ  V.  noííbfenhor>  o  Summo  Pontífice  Clemen- 
te XI.  creou  Cardeal  Presbítero  da  Santa  Igreja  Romana 

ao  i  luftriífimo  Dom  Joícph  Pereira  de  Lacerda,  Bifpo  do 

Algarve.  Já  dicernos  dclle  em  outro  dia.  á^.de Se- tembro* 

/L/5j 

VIGE- 
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Dia  20. 

VIGÉSIMO   DE  NOVEMBRO. 

I.  S.  futrico ,  B.  C. 

II.  Dobra  Vajco  daGama  a  primeira  vez  o  Cabo  da  Boa  Ef- 

perança.  * 

III.  Lançaà-fe  os  primeiros  fundamentos  à  fortaleza  de  Dio. 
IV.  Dom  Fr.  Chrtfiovaõ  Moniz, 1. 

tfpTSÇ^V^j  AM  Quiríco  ,  Varaõ  igualmente  efclarccido 

I^KÍ^I  cm  nobreza  de  Sangoe  ,  e  perfeição  de  fida, 

HEw^  Plfl  ̂oi  Arcebilpo  de  Braga  ,  e  depois  de  Toledo, 

I^S^^fe§j  Por  morte  de  Santo  lidefonío  j  Prczidio  na 
ll=r"  ~ "  meíma  Cidade  a  hum  Concilio  Nacional  j 
edificou  em  Barcelona  o  Mofteiro  de  Santa  Laialia  ,  obra, 

ainda  a  relpeito  das  modernas  ,  de  muita  grandeza  .  e  pri- 
mor. Nos  últimos  annos  renunciou  a  dignidade  ,  e  íe  re- 

tirou ao  Mofteiro  de  Pampliega  da  Ordem  de  S.  Bento  ,  on- 

de perfeverou  até  morte  em  iantos  exercícios  :  Morrto  nef- 
te  dia  fantiííimamente:  jaz  em  Toledo  na  igreja  de  Sjuta 
Leocadia. 

ii. 

O  mefmo  dia  ,  anno  de  1497.  dobrou  Vaíco  da  Ga- 
ma o  Cabo  da  Boa  Efperança  j  e  foi  efta  a  primei- 

ra vez,  que  fe  vio  domado  o  furor,  e  pizada  a  íoberba 

daquelle  Cabo  vulgarmente  chamado  Tormentoío  ,  que 

o  iníigne  Camoens  pintou  na  figura  de  hum  horrendo  Gi- 
gante de  medonha  catadura:  He  terra  habitada  de  gente 

bica,  de  cabello  revolto,  e  de  pequena  cftatura  ,  e  rodo 

fèyoj  Quando  faíaõ  >  parece  que  íoluçâo  ,  andão  veftidos 

de  peles,  vivem  em  caíai  de  barro  ,  cobertas  de  colmo, 

e  faltos  de  Religião  ,  c  de  todo  o  trato  politico  ,  e  civil, 

mais  parecem  brutos  do  que  homens. 
111. 
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III. 

363 

Dia  20. de 

Novcb. 

T  O  racímo  dia  ( finguUrmcnte  memorável  para  o  Ei- 
rado da  índia  )  em  Domingo  ,  anno  de  1535.  teve 

o»  primeiros  princípios  a  Fortaleza  de  Dio  ,  íUuílre 

theatro  de  vitoria»  Ponuguezas  -,  Havida  licença  de  ElRey 
deCambaya  Soitaõ  Bador  para  fe  erigir  a  nova  Fortaleza, 
foi  o  mefmo  Governador  Nuno  da  Cunha  o  primei*  o,  que, 
ícm  dilação,  pegou  de  huma  enxada  ,  e  ferio  a  terra  pa- 

ra os  alicerces  :  Seguirnõ-no  todos  gi  Fidalgos,  e  Capi- 
taens  ,  que  alli  fe  achavaó  ,  e  a  feu  exemplo  ,  os  íoída- 
dos  ,  e  íe  proíeguio  a  obra  com  tanto  calor  ,  que  dentro 
em  trez  mezes  eftava  reduzida  à  oltima  perfeição  :  Pu- 
zeraõ-lhe  por  nome  S.  Thomè  ,  e  os  dous  cercos  ,  que 
fuílentoa  depois  a  flzeraõ  illuílre  ,  e  famoía  em  todo  o 
mundo. 

IV. 

Om  Rr.  Chriftovaõ  Moniz,  natural  de  Lisboa,  Re- 
iigiofò  da  fagfada  Ordena  do  Carmo,  depois  de  fer 

Vrior  do  Convento  de  Lisboa  ,  e  Provincial,  foi  Bifpo  de 
Reona,  Coadjutor  do  Cardeal  Infante  Dom  AíFonfo,  Bií» 
po  de  Evora.Faicceo  piiíTimamentenefte  dia, anno  de  153  1. 

Zz  ij 

VIGE- 



Dia  11. 
de 

Noyéb. 
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VIGÉSIMO  PRIMEIRO  DE 
NOVEMBRO. 

I.  Fundação  da  Igreja  ,  e  Mofietro  de  S.  V te  ente  de  Lisboa. 
II.  Fundação   da  Igreja  de  Nojfa  Senhora  dos  Matures  de 

Lisboa, 

III.  Renovafe  em  Alcobaça  o  Lausperenne. 
IV.  Nafce  a  Infanta  Dona  Mana  >  terceira  filha  dos  Rejs 

Dom  Affonfo  III.  e  Dona  Brttes. 

V.  Nace  a  Infanta  Dona  Marta [  filha  dtlRey  Dom  Itltp- 
pe  III.  de  Portugal. 

VI.  Bauttfmo  do  Principe   Dom  Pedro  ,  yí//6<?  delRey  Dom 

Joat  t*.  IV.  S. 

VII.  Bauttfmo  da  Senhora  Infanta  Dona  Marta  Anna ,  ̂>- 
//?#  Jegunda  dos  SeremJJimos  Prtnctpes  do  Btafá. 

VIII.  Bauttfmo  memorável  em  Angola» 
IX.  Noticia  da  Rainha  Ginga. 

X.  Padre  António  de  Quadros. 

XI.  Funda- fe    o  Collegto  dos  Meninos  Orfaõs  da  Cidade  do 
Porto. 

XII.  Conquifta  da  Cidade  de  Onor. 
XIII.  2á$#0>  de  Alcalà. 

I. 

ESTE  dia  ,  anno  de  1147.  tunta  dias  de- 
pois da  conquiíla  da  Cidade  de  Liiboaj  El- 

Rey  Dom  Afronfo  Hemicjyes  L  de  Portugal, 

||  acompanhado   dos  Prelados  ,   e  Senhores   da 
fua  Corte,  e  de  muito  Povo  Chriftaõ,  lan- 

çou a  primeira  pedra  fundamental,  conforme  o  rito,  e 
coírume  da  Igreja,  no  alicerce  da  Capella  n  òr  da  Igreja 
do  Moíleiro  de  São  Vicente  de  fora  j  em  íatisfação  do 

voto,  que  antecedentemente  fizera  no  mefmo  fítio  Oii- 
enral ,  em  que  teve  o  feu  arrayal ,  e  também  eftava  o  Ce, 

miterio ,  fagrado  pelo  Arcebiípo  de  Braga  Dom  Joaõ  Pe- culiar. 
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coliar  ,  para  fcpolturas  dos  Cavalleircs  que  gloriofamenteDia  *  '< 

de 

Novêb. 
perderão   as  vidas  nos  combates  da  conquifía  de  Lisboa  :T 

o  qual  Omiterio  fico»  d<  ntro  ca  mefrra  Igreja.  A  pídra 
fundamental  foi  achada,  quando  íc  desfez  a  Igreja  anti- 

ga para  fe  edificar  a  nova,  que  permanece  j  era  quadrada, 
c  tinha  huma  ioícsiofaó  Latina  ,  que  em  Portugu^z  diz 
o  feguinte.  E/ia  Igreja  fundou  EiRey  Dom  /Iffonfô  /.  de 

Portugal,  à  honra  àa  Bcma^tniurada  fempre  í^trgem  Ma- 
ria ,  t  de  S\  Itctnte  Marttr ,  em  ii.de  Novembro  de  1 147. 

íí; 

NO  mefmo  dia  ,  e  anno  ,  depcis  de  haver  lançado 
EiRey  Dom  Aííonfo  Henriques  a  primeira  pedra  na 
Igreja  de  São  Viceote  ,  como  acima  dizemos ,  foi 

coro  o  iRcímo  Eílado,  e  acompanhamento  à  parte  Occi- 
dental da  mefma  Cidade  de  Lisboa  ,  onde  os  Eítrangcircs 

tiveraõ  o  feu  arrayal ,  e  também  o  íeu  Cemitério  j  e  em 

circuito  deite  ,  no  alicerce  preparado  ,  lançou  o  nufmo 

Key  outra  pedra  fundamental  para  U  edificar  oetra  Igre- 
ja ,  que  os  Eílrangeiros  quizeraô  foffe  da  invocação  de 

Noffa  Senhora  doí  Marines ,  dando-lhe  cftc  titulo  por  cre- 

rem piamente,  que  léus  companheiros,  que  jaziaô  fepul- 
tados  naqaclie  Cimitciio  ,  podiaõ  fer  tidos  cm  conta  de 
Mártires  ,  por  derramarem  íeu  fangue  ,  e  darem  Tuas 

vidas  pelejando  contra  os  inimigos  de  Chrifto,  fem  efti- 
pendio  ,  oero  fim  temporal  ,  mas  fó  por  exaltarem  ,  e 
propagarem  a  Santa  FéCatholica,  e  para  mayor  honra, 
e  gloria  do  verdadeiro  Dcos. 

111 

NO  mefmo  dia  ,  anno  de  1672,  fe  rcnovíU  no  Real 

Mofteiro  de  Alcobaça  da  íagrada  Ordem  de  Ciftcr, 

o  Lamptrenne  ,  que  antigamente  tinha  havido  na 

Igreja  daquella  Cafa  ,  onde  es  feus  ReJigiofos,  divididos 
em  turmas,  inceífantemente ,  de  dia  ,  e  de  noite  ,  dizem 

cm  voz  aíta  louvores  divinos  na  prtzença  do  Santiííimo 

Sacramento  $  em  obfervancia  da  recomendação,  que  ha- 
via 
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Dia  ai.  via  feito  o  Senhor  Rcy   Dora  João  IV.   aos  Abbades  do 

M    -,    mefmo  Moíitiro,  quando  lhes  fez  mercê  da  AbbadiaCo- 

'  mendataria,  e  do  lugar  de  Efmoler  mór ,  por  Cartas  Pa- 
tentes de  4,  de  Fevereiro,  e  18.  de  Agoflo  de  1642. 

IV. 

NO  mefrao  dia,   anno  de  1164,  naíceo  a  Infanta  D. 
Maria, terceira  filha  delRey  Dom  AfFonfo  111.   e  da 

Rainha  Dona  Brites.  Foi  Conega  de  Santa  Cruz  noMof- 

6  de  Ta-  te*ro  ̂ as  Donas  de  Coimbra,   como  já  diííemos  em  ou- 
nho.        tro  lugar. 

v. 
"Xj  O  mefmo  dia,  anno  de  1^2 j.  naceo  a  Infanta  D. 
^^  Maria  ,  filha  terceira  delRey  DomFilippe  111.  dePor« 
tugai,  e  IV.  deCaftelía,  e  de  fua  primeira  mulher  a  Rai- 

nha Dona  líabel.   Morreo  menina  a  21.  de  Julho  de  1627. 

vi NO  mefmo  dia  ,  anno  de  ifxi.  em  rmroa  fegunda 
feira,  foi  baurizado  o  Príncipe  Dom  Pedro,  filho 
dos  Reys  de  Portugal  Dom  João  V.  e  Dona  Ma- 

ria Anna  de  Auftria  noílos  fenhores,  pelo  Cardeal  da  Cunha, 
Capellão  mór  ,  e  Inquifidor  Geral  ,  fendo  Padrinho  fen  tio 
T>  Emperador  Carlos  VI.  por  quem  tocou  o  Infante  Dom 
Manoel  ,  c  Madrinha  a  Infanta  Dona  Francifca  íua  tia; 
foi  levado  nos  braças  do  Duque  de  Cadaval ,  Mordomo  mór 
da  Rainha  com  a  Real  pompa  coílumada. 

VII. 

NO  anno  de  1736*.  nefte  dia  ,  em  que  a  Igreja  ce- lebra a  fefta  da  Prezentaçao  de  Maria  Santiíílrra 
no  Templo,  bautizou  o  Patriarcha  de  Lisboa  na 

Santa  Igreja  Patriarchal  ,  com  a  folcmnidade  coftu- 
mada  em  femelhantes  funçoens  ,   a  SereniíTima  Senhora 

Infan- 
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Infanta  ,  filha  fegunda  dos  Seremífimos  Príncipes  do  Bra-  Dia  21; 
iii  Dom  Jozè.  eDoaa  Marianna  Vitoria»  Noffo*  Senhores.    ,_., 

r    il      •  J     \i      •        a  rr  1  Nove». 
c  íc  lhe  impoz  o  nome  de  Mana  ,  Anna,  Francnca ,  Joze- 
fa  ,  Antónia,  Getrudes,  Rita,  Joanna.  Levou  a  Soa  Alteza 

noj  braços  Dom  Carlos  Bento  de  Menezes  c  Távora  ,  Ve- 
dor da  lema  na  da  Caía  da  Senhora  Princeza  ,  que  nefta 

função  fez  o  oííicio  de  Mordomo  mòr  da  mefma  Senho- 
ra. Foi  Padiinho  EÍRey  Catholico,  aííiRiado  cm  ícu  no- 
me o  Senhor  Infante  Dom  Pedro;  e  Madrinha  a  Rainha 

Nolla  Senhora.  Levou  a  vela  o  Duque  de  C.idavaí ,  Mor- 

domo mòr  ■  a  vcffe  cândida  o  Duque  de  Lafoens  j  t  o 
maçapam  o  Marqocz  das  Minas.  Acabado  eftc  Real  ,  e 
íolerone  aclo  fe  cantou  o  Te  Deum  laudamm  ;  eoPatuar- 

çha  deu  fim  com  a  íua  bençaõ.  De  noite  houve  lumi- 
nárias geraes  na  terra,  e  no  mar,   efalvas  de  artilharia, 

VIII. 

PElos  annos  de  1616.  governando  oReyno  de  Ango- 
la Fernaõ  de  Sooia  ,  lenhor  de  Gouvea  ,  tiveraõ  os 

Portuguezes  guerra  com  o  Rey  ,  que  ectaó  fra  daquelíe 

Reyno,  e  o  vencerão,  e  matarão,  prizionando-lhe  trez 
filhas,  as  quaes ,  inftraidas  noi  Mifterios  da  Fé  ,  recebe» 
raõ  nefte  dia  o  primeiro  dos  Sacramentos,  que  lhe  admi- 
niílrou  o  Bifpo  ,  fendo  Padrinho  o  Governador  ,  c  aíTií- 
tindo  os  Mioiítios  da  Republica  ,  e  Cabos  de  Guerra  ,  que 
entaõ  fe  achavaõ  na  Cidade  de  S.Paulo  de  Loauda.Foi  aquc;í* 
\c  d»a  iumtiumcotc  fcílivo  para  todos  os  moradojt*  da 
mefrna  Cidade  ,  e  das  terras  circunvifinhas ,  por  vetem  tr<  z 

Prmcc'2  s}  poítradas  aos  pés  de  Ghrifto  ,  à  imitíçaô  dos  tr,i  z 
R.ys  do  Oriente ,  poit.-ados  também  em  outro  dia  aos  md« 
mos  fagrados  pês  j  verificando*fe  aíTim  ,  que  as  Magcfta- 
des  da  terra,  deide  o  nafeimento  do  Sol,  até  o  leu  Occa« 

ío  lhe  renderão  ,  e  rendem  adoraçoens.  Chamou-íe  a  pri» 
meira  Dona  Anna  ,  a  Lgunda  Dona  Gracia  ,  a  terceira 

Dona  Barbara  ,  e  o  Governador  ,  cm  memoria  daqucile 
afto  íuecedido  no  (cu  tempo  ,  deu  o  leu  appellido  à  pri- 

meira ,  e  fe  chamou  Dona  Anna  de  Sonfa  ,•  Foraõ  poèm, 
muito  vários  os  ineceífos  das  trez  j  A  Doua  G  acia  foi  n^or- 

ta 
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£>ia  21. u  pelos  Portuguezes  ,   por  íer  convencida  cm  crime  de  trair 

<*e_    çaõ  contra  o  Eftado:   A  Dona  Barbara,  paííando  differen- 
Noveb.  {eg  f0rtunas  >  j4  proíperas  ,   já  adverfas  ,  raorreo  Rainha 

de  Matamba  ,  com  moftras  de  verdadeira  Chnftâ  >  c  cm 

boa  corrclpondencia  comos  Portuguezes. 

IX. 

A  Dona  Annafoi  mulher  de  taõ  raro  ,   e  taõ  extrava- 

gante génio  ,   e  de  tanto  juizo  ,  e  valor,  que  a  vi- 
ver cin  tempos  mais  antigos  ,   naò  íeria  menos  celebrada, 

do  que  o  foraó  as  Semiramis,  as  Cleopatras ,  as  Zenobias. 
Sahio  furtivamente  da  Cidade  de  S.  Paulo  ,  e  metida  peio 

Certaõ,   fe  armou  contra  05  Portuguezes,   dizia  ella  ,  que 
e>n  vingança    da  morte   de  leii  pay.   Largou   o  nome  ,  c 
íobrenome  do  Baatifrno ,  e  chamoa-le ,  como  de  antes,  Gin- 

ga Amena  :   Abraçou  outra  ve2  os  ritos  daquelia  barbara 
Gentilidade  ,  e  fe  fez  dogmatifta  de  outros  novos,    que  lhe 

conciliarão   tanta  reputação  ,  que  era  tida  entre  os  Gen- 

tios  por  couía  celeftial,  e  luperior  :   Veftio-fe    em  trajes 
de  homem  ,  e  naò  queria  ,  que  lhe  chamaflem  Rainha  f 

íenaó   Rey  ;  Suílcntava-fe    de  carne  humana  i   c   goftava 
muito  das   reçoens    do  peito  ,    porque  nellas  entravaõ  os 
coraçoens  :    Qualquer  leve  d  fcoido    bafUva  para  cortar 
as  cabeças  aos  léus  mais  íntimos  criados  ,  e  aos  que   lhe 

eraõ   mais  chegado*  em  tangue  ,  e  dizia  ,   muito  ícnhoia 

de  íi  :   Que  os  Reys  naõ  tmbao  parentes,    Veftía  ricas  ga- 
las,   e  ornava-ie   com  preciofas  joyai  :  Recebia  os  Emba- 

xadores  dos  Rys  ,   e  Príncipes    daquellas  vaftiíTimas  Re- 

gioens  ,   com  exceííiva  pompa  ,   fentada  em  hum  magef- 
tofo  Trono ,   em  huma  falia  coberta  de  ricas  alcatifas  ,   e 
ornada  deviitofas  armaçoens,  e  fó  dava  aíícnto  alto,  em 

hum  banquinho    de  palha  ,  ao  Erobaxador   de  EIRey  de 
Congo  ,  a  quem    fó  reconhecia  igual  :  Os  Embaxadorea 

de  outro  qualquer  Rey  íentavaô-fe  no  chaõ.   Era  tal  para 
com  a  fua  peíToa  a  veneração,  e  tanto  o  rcfpeito  dos  Ne- 

gros (ou  foliem  amigos  ,  ou  inimigos,  ou  aencontraííem 
vencida,  ou  vencedora)  que  nenhum  fe  atrevia  a  pôr  net- 
la  os  olhos ,  e  a  grande  eípaço  do  lagar ,  onde  labiaôquc eíia 
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cila  eílava,  íc  lançavao  por  terra  debruço»,  c  não  íe  ic-D'3  2f. 
▼antavâo  fem  ordem  íua»  e  antes  fe  deixariao  marar  t   doXT     _« 
c  c       •     r    j  Noveb. 

que  fazerem  o  contrario;   Scrvia-íe  de  trezentos  moços,  e 
de  outras  tantas  moças,  de  dezoito  ate  vinte   e  finco  an- 
nos  ,  elles  em  trajes  de  mulheres  ,  e  elías    de  homens  ,  e 

viviâo  divididos   por  féis  eftancias ,  e  cm  cada  huma  dei- 
tas fincoenta  de  hum  fexo  ,  c  hncoenta   do  outro  $    Mas 

com  pena  inviolável  de  morte,  fe  alguns  fe  dcímandavão 
no  vicio    Icníual  ;   ordenando   ao  mefmo  tempo   a  união, 
c  moftrando  abominar    os  cfTeitos  ,  que  ella    geralmente 
caufa  ,  procurando   por  cíle  modo   (  que  era   o  verdadeiro 
fim  daquella  extravagância)  ter  mais  repetidas  occiíioens 

de  cortar  cab  ça<.  Fora  das  cirandas  naõ  tinha  prohibiçao 
alguma  o  vicio  da  carne,  mas  com  tal  ley  ,  que  antnhu- 
ma  mulher  fe  confentia  parir  dentro   do  anayal  ,   íobpc- 
na  de  mo» te ,  c  quando  lhe  davaò  as  dores ,  fahiaô  aos  cam- 

pos,   e  as  feguÍ3Õ  huns  cachorros  ,  que  já  trazia  coltumà. 
dos  a  cfte  eríeito   ,  que  Irgo  dcfpcdaçavão  ,  e  comiaõ  as 

crianças  ,  c  as  mãys  lavando-fe  nos  rios,  tornavão  pata 
o  arrayal :  Trazia  nos  braços  duas  argolas  de  lataõ  ,  e  ntl- 
las  dizem  ,   qoc  dons  familiares  com  quem  falava  ,e  con- 
iultava  as  foas  coufaj  ,  e  fucceííos  j  Tinha  também  huma 

arca  de  prata  ,  cheya  de  oíTos    de  defunto»  ,   e  de  outros 

trafles  fcmdhantes,  de  que  tarrbem  uía v a  para  es  feus ma- 
lefícios ;    IRo  ,  quanto  ao  cftillo  da  fua  vida  na  Corte,   e  na 

paz.    Na  campanha  ,  e   na  guerra  ,  trouxe  aos  princípios 
hum  eíquadráo  volante  ,  e   a  modo  de  falteadora  invadia 

as  povoaçoens    dos  ieus  rrufmcs  naturaes  ,   fuftentando-fc, 
c  aos  íens  da  carne  dos  velhos  ,  e  inúteis ,  que  matava  }  in- 

corporando no  feii  Eíquadráo  os  meços  ,    para  a  guerra, 
c  as  moças  para  a  multiplicação  j  Aos  Poitugnezes  fazia 
mayores  damnes  ,   acometendo„os  com  tanta   velocidade, 

que  em  nenhum  lugar  ,  nem  tempo,   íedavão  por  leguros. 
Aparecia  ,  c  deíaparecia    como  iclampsgo  ,   mas  íerrprc 
fulminando  rayos  de  ira  ,   e  de  vingança;  Depois  ajuntoa 
numerofos    exércitos  ,   e  nos  aprelentou    muitas  batalhas 
campaes,  e  cm  muitas  ficou  vencedora,  c  em  outras  ven- 

cida, c  em  huma,  c  outra  fortuna  ,moítrava  fempre  igual 

valor ,  e  igual  fembíante  $  Quando  os  Portoguezesa  ima- 
Aaa  ginavão 
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Dia  n.giaavao  fem  forças,  e  fem  armas  ,  então    lhe  âpparecia 
x,     „,   mais  poderoía  ,   e  formidável  :  Sabia   efeolher   os  íitios , 
Noveb.   i-r     r  c  ri  i dilpor  os  quartéis,   rormar  os  eíquadroens,  armaras  cila- 

das ,  e  todos  os  outros  modos,  c  artifícios  de  guerra  %  co« 

mo  o  mais  perito,  e  experimentado  Capitão,-   Com  a  en- 
trada dos  Olandezes    em  Angola  ,  e  fomentada  por  elles, 

cobrou  novos  brios  ,  e  nos  começou  a  invadir  de  novo  ,  c 

quaíi  nos  teve  lançado   fora  daquellas  terras ;   M2s  com  a 
expulfaõ  dos  meímos  ,  executada  por  Salvador  Coireade 
Sá  e  Benavides  (como  em  outro  lugar  dizemos]  vendo-fe 
já  velha,  e  cortada  dos  contínuos  trabalhos ,  mandou  pe- 

dir pazes  aos  Portuguezes  t   e  dalii  por  diante  viveu  com 

elles  em  boa  correípondencia  •   Admitio  no  íeuReynoaos 
Religiofos  Mifíionarios  ,   e  fe  deixou   perluadir   tão  forte- 

mente das  fuás  admoeftaçoens,  cjue  íe  desfez  de  tudo  o  que 
lhe  fervia  às  fuás  más  artes,  abraçou   os  litos  Caholicos  , 
e  começou  a  viver  como  verdadeira  Chriftã.  Edificou  na 
fua  Corre  de  Matamba  hum  fumptuoío  Templo  dedicado 
à  May  de  Deos  ,  e  as  mais  das  tardes   hia  a  elle  com  as 
fuás  Damas  rezar  o  Terço  $   Procurou  com  toda  a  cliicacia, 

qae  lhe  foi  poííivel  ,  a  conveifjô   de  todos   os  feus  vaflal- 

los,  o  que  em  grande  parte  coníeguio  :    Morreo  catholi- 
camente  ,   com   todos    os  Sacramentos  ,   e  muitos    Sinaes 

de  predeílinada. 
x. 

ANtonio  de  Quadros,  natural  de  Santarém  de  nobre 

geração,  depois  de  proftíhr  em  Coimbra  o  lagra- 
áo  uiíHtuto  da  Companhia  de  ]e!us ,  paflou  â  índia ,  oode 
exercitou  incanfavel  ,  doura  ,  c  npoftolicamente  os  minifc 
cerios  de  Meítre  de  Filoíofia,  eTheologia  ,  de  Pregador, 

Catequiíla  ,  Parocho  ,  CcmiíTario  do  Santo  OíEcio  ,  e 
Provincial  da  mefma  Companhia.  Foi  dotado  d  g  ande 

prudencia  ,  e  capacidade  :  fem  o  feu  conielho  naõ  ebra- 
vão  os  Vice  Reys  coufa  alguma  grave  ,  por  ordem  que 

tinham  delRey  Dom  João  111.  Devefe-lhe  a  converíaõ  das 
Urus  de  Chorão  ,  Divar,  c  das  terras  de  Salcete  ,  e  Ba- 

çiim  j  Eftando  preparado  para  mayores  miíToens  do  Ori- 
ente 
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*nte  ,  faleceo  fantamentc  cm  Goa.  neíle  dia  ,  anno  de  Dia  2  fi 

dfe 
IJ72,  Novéb. 

XI. 

NEfte  dia,  anno  de  idyi.  com  faculdade  de  EIRèy 
Dom  João  IV.  com  afliftencia  do  Cabbido  ,  Sede 

Vacante ,  da  Cathedral  da  Cidade  do  Porto  ,  do  Senado 

da  Camera,  da  Relação  da  mefma  Cidade,  lançou  o  Chan- 

tre daquella  Sè  ,  Fernando  de  Freitas  de  Mefquita ,  a  pri- 
meira pedra  para  o  edifício  do  Coilegio  dos  Meninos  Or- 

fans  da  dita  Cidade,  de  que  foi  primeiro  Rcytor,  e  fun-^.  de 
dador  o  Padre  Baltbczar  Guedes  .  cc  mo  dizemos  em  cu-°uiubr0. 

tra  pane. 

XII. 

COm  intento  de  conquiftar  a  Cidade  de  Onof  ,  vif- 
toza  de  fabricas ,   e  chttya  de  riquezas,   fahio  de  Goa 

o  Vice-Rey  Dom  Luiz  de  Araide  com  hema  podetoía  Ar- 
mada >  e  entrou  pela  garganta  do  rio  de  Onor  com  gran- 

de difficuldade,pela  forte  reziílencia  ,  que  fe  lhe  fez.   Com 
a  mefma   poz  em  terra  dous   mil  ,  e  trezentoi   homens, 

fendo  o  Vice  Rey  o  primeiro  ,  que  a  pizou.   Parecia  inex- 
pugnável a  Cidade  por  arte  ,  e  natureza  ,   pela  elevação 

do  íitio,  e  peia  defenfa  ,  que  lhe  fazia  a  Rainha  de  Guar- 
copa  com  quinhentos  homens  de  valor  conhecido,    aièm 
de  outras  rriHcias,  e  dos  moradores  da  Cidade,  com  moi- 

ta» armas,  boa  artelharia  >   e  abundante*  muniçoens;   Po- 

rém vcnclo,  que  os  noífos ,  naô  obftantes  as  balas ,  que 
lhe  lançavaô  ,    e  mais  orícnçai  ,  que   lhe  fazião  para  os 

defordenar  ,  e  impedir-lhes  a  fnbida  ,  a  continuavaõ  ,  c 
fe  chegarão  á  Cidade ,  foi  tal  o  temor  dos  que  a  defen- 
dião  ,   que  a  deixarão  ,   fugindo  para  o  interior  da  tena, 

e  pelos  noffos  foi  entrada,   íaqueda,  credu2ida  a  cinzas 
nefte  dia  ,   anno  de  1  560. 

Âaa  ij  X1H. 
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XIII. 

AFfonfo  de  Alcala ,  naceo  de  pays  Caftcihano*  em 
Lisboa  a  1 1.  de  Setembro  de  i  599.  Foi  dotado  de 

grande  engenho  ,  piedade  ,  e  devoção  ,  de  que  deixou 
muitas  provas  nos  livros  cnrioíoa,  e  efpirituaes,  que  com* 
poz  ,  em  profa  ,  e  verfo  ,  impreífos  em  Lisboa.  Hum  , 

com  íeis  centos  Anâgramas  ,  intitulado:  Pfalterium  Qua- 
druplex  Anagramattcum  ,  Angehcum  ,  Immaculatum  ,  Ma* 
rtanutn  \  Outro,  Coroa  ,  e  Ramúhete  de  flores  faluúfer as 
&c.  repartidas  pelas  Horas  Canónicas :  Outro  a  Noíía 
Senhora  do  Pilar  com  a  Salve  Ratnha  glofada :  Outro  das 
Medhaçoem  de  Santa  Br i/ida  ,  traduzidas  de  Latim  em 

Portuguez:  Outro,  Jardim  Anaçramaúto  de  dtvtnas  flores f 
que  contem  íeis  centos  ,  e  oitenta  e  três  Anagramai  ,  c 

leis  Hymnos  :  Outro  de  finco  Novellas  Exemplares ,  ex- 
cluindo, em  cada  huma,  numa  letra  vogal.  Outro  ,  cem 

huma  ió  vogal  .,  excluindo  as  outras  quatro.  Compoz 
mais  outras  obras ,  que  fe  imprimirão  nas  de  alguns  EÍ- 
critores.  Deixou  outras  M.  S.  de  que  fazem  menção  vá- 

rios Bibliothecarios.  Morreo  íolteiro  emLiiboa  nefte  dia, 
anno  de  1682.  com  oitenta  e  três  ,  dous  mezes  ,  c  nove 

dias  de  idade.  Jaz  na  Igreja  de  Noíía  Senhora  dos  Reme* 
dios  de  Carmelitas  Defcalços. 

VIGE- 
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VIGÉSIMO  SEGUNDO   DE 
NOVEMBRO. 

I.  Entra  em  Portugal  a  Princeza  Dona  Ifabel ,  mulher  do 
Príncipe  Dom  Affonfo. 

II.  Defiroe  Martim  Affonfo  de  Soufa  a  Ilha  de  Repelim. 
III.  Sahe  de  Lisboa  a  Armada  ,   que  foi  recuperar  a  Bahia* 
IV.  D.  Pedro  Tenor  to ,  Btfpo  de  Coimbra^  Arcebifpo  de  Toledo* 
V.  Catharma  da  Madre  de  De  os, 

VI.  Morre  hum  homem  de  grande  idade ,  e  igual  dtfpofiçaQ. 

ESTE  dia  ,  anno  de  i  490.  chegoo  à  raya 
de  Portugal  a  Princeza  Dona  Ifabe! ,  filha 
dos  Reys  Cuthoiícos,  acompanhada  do  Car« 
deal  Dom  Pedro  Gonfalves  de  Mendoça  ,  Ar- 
cebiípo  de  Toledo,  do  Meftre  de  Alcântara, 

dos  Condes  de  Benavente  ,  e  de  Feria  ,  e  de  outros  Se- 
nhores ,  c  Prelados.  Na  Ribeira  de  Caya  cíperava  o  Du- 

que de  Beja  Dom  Manoel,  e  Dom  Affonfo  de  Portugal, 
B;fpo  deEvora,  e  Dom  Jorge  de  Almeyda,  Bifpo  de  Co- 
imb.a,  e  os  Condes  de  Moofanto  ,  e  Cantanhede,  e  ou- 

tros muitos  Fidalgos,  e  Cavalleiros  em  grande  numero, 
e  com  iuíidiíTima  oftentação.  Foi  o  Duque  entregue  da 
Princeza  com  ai  ceremonhs  coftumadas  em  aótos  íeme* 
Ihantes. 11. 

^"y  O  mefmo  dia,  ánno  de  1536.  havendo  defembar* ^|  cado  Martim  AfTonío  de  Soufa  com  quaíí  mil  ho- 
mens, os  mais  delles  cícolhidos ,  na  Ilha  de  Repelim  >  naõ 

obftantc  a  valerofa  reííítencia,  que  lhe  fez  o  Rey  da  rruf- 
ma  Ilha  ,  o  desbaratou  ,  e  retirando*fe  para  a  Cidade, 
onde  tinha  féis  mil  homens  de  armas ,  foi  entrada  pelos 
noííos  ,  pofto  o  Rey  em  fagida    com  quantos  a  defen- 

diãoj 
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Dia.22.diao;   Cuftou-nos  efta  vitoria   doze  homens  ordinários  ,  e 
*r     -,   dons  Cavaiieiros.    A  Cidade  depois   de  laqueada  ,  foi  re- 
Noveb.  ,     .  ,  l  * duzida  a  cinzas. 

iii. 

NO  ínrfmo  dia  ,  anno  de  1624.  (ahio  da  barra  de 

Lisboa  a  mais  Infida  ,  e  pedeioía  Armada,  de  quan- 

tas fem  purpura  Real  drílmbocaiaõ  a  foz  do  Tejo$  conf- 
iava de  vinte  c  íeis  Galeocns  ,  e  Navio»  de  alto  bordo 

(  à!em  de  outros  de  muniçoros  ,  c  viveres  )  com  quatro 
mil  homens  tfccJhidos  (  naõ  falando  na  gtnte  do  mar  ) 
General  Dom  Manoel  de  Mrnczts,  Almirante  D.  Fiaa- 

cifeo  de  Almeyda.  Diu  ntfta  occaíiaõ  a  Nobreza  de  Por- 

tugal hum  g  ncrofo  exemple?  de  magnanimidade  ,  e  de  va- 
lor. Naõ  hui.ve  Caí*  ,  nem  appellido  illuftre  ,  que  naõ 

dèíTc  hum  ,  e  muitos  ventureiroi  para  efta  errpieza  :  He 
digno  de  memoria  entre  todos  Dom  AíFonfo  dt  Noronha, 

o  qual  ,  cheyp  de  aonos  ,  e  de  empregos  ,  fendo  do 
Confcího  de  Eílado  ,  e  havendo  fido  Genes  ai  de  Ceuta, 

de  Tangcre  ,  e  da^  Armada,  Governador  do  Algarve  ,  e 

Vice-Rcy  da  5ndia,  aílent^u  praça  de  Soldado  ordinário: 
Fizcraô  o  meímo  os  Conde*  do  Viroiofo  }  de  Odemira, 

de  Saõ  joaõ  ,  de  Aveiras  ,  de  Tarouca  ,  da  liha  ,  e  co- 
iros muitos  Titulos,  e  Senhores  j  os  cpc  naõ  puderão  hir 

em  peííoa  ,  contribuirão  voluntariamente  com  groífoi 
donativos  ,  e  o  mefmo  hzaaô  os  Prelados  do  Reyno  ,  ho- 

mens de  negocio,  c  donos  de  Navios  :  Incorporoa~fe  ci- 
ta Armada  em  Cabo  Verde  com  a  de  Caftelia  ,  de  que 

era  General  Dom  Fadrique  de  Toledo  Ozorio ,  Ma>qotz 
de  Valdeça  ,  heroe  famofo  daqaellcs  tempos  ,  e  amb^s 
foraõ  fobre  a  Cidade  da  Bahia  ,  dominada  entaõ  dos 

Olandezes,  onde  tiveraõ  o  fucccíío  ,  que  em  o«tra  par- 

líayl     te  referimos. 

IV. 
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IV, 
de 

JNLyctr. 

NO  anno  de  1399.   neftc  dia  ,  morreo  Dom  Pedro 

Tenório  ,  Portugut-z  ,   nafeido  em  Tavira  ,  Cidade 
do  Algarve.   Peregrinou  muitos  annos  por  Itália  ,  e  Fran- 

ça,  leguindo   as  mais  celebres  Uoiverfidades  y  Nade  Bo- 

lonha foi  difcipulo  de  Baldo,  famofiííimo  juriíta  -y   Na  de 
Roma  lco  com  grande  aplaufo  ambos    os  Direitos  ;   Vol- 

tando a  Helpanha  ,  começou  a  merecer  uoiveríaes  eíHma- 

çoens   por    luas  grandes  letras  ,   e  naõ  menos  ,    prla  loa 

grande  capacidade  para  qualquer  emprego.     Foi  homem 
de  grande    coraçjaõ  ,   e  de  grande  tcíla  ,    como  moílfou 

em  muitas  cec  Tions  ( que  logo  cocaremos  )  cm  que  dm 
illuftres  provas  de  prudência  ,  e  de  valor.    Eílas  grandes 

prendas  o  elevarão  ao  Bifp-do  deCjimbra,  depois  ao  Ar- 
cebiípado  de  Toledo,   em  que    o  nomeou  ,   de  fea  moto 

próprio  oSummo  Pontilice  Gregório  XI.   Tal  era  a  Uma, 
que  em  Roma  havia  deixado  ,  e  que  lá  corria  novamente 

dcfte  iníigoe  Portugnez  ;  Admitido  lem  conrroverfia  [  poí- 
to  que  elifangeirojnaquílla  grande  dignidade  :    Mereceo, 

c  conl  guio  a  graç3,  e  actitaçaõ  de  trez  fucceíTivos  Rcys 
de  Caftella.    Foi   todo  o  governo,   e  valia  dos  Reys  Dom 

Henrique  11.   Dom  Joaô  1.    Dom  Henrique  til,   Nas  gran- 
des   revoltos    daquelles  tempos  ,   lempre  os  n.elmos  Reys 

o  acharão  com  invariável  fidelidade  ,c  fumma  promptidaõ 

a  empregar   no  íeu  feíviço  a  peíloa  ,  arrifear  a  vida ,  ç  dif- 

pender  a  fazenda.   Nas  guerras,   q^e  fe  fcguKnõ,   e  atea- 
rão por  morte  dctRcy  Dom  Fernando  de  P<  rtwgal  ,  en- 

tre awba»  as  Coroai,    fe  declarou  com  grande  empenho  ,  a 

favoi  das  pest  nçoens  de  Cífteíla,   e  por  vezes  ,   efqueci- 
do  do  amor  da  Pdtri  1 ,  entron  com  tropas  nurnerofas,  qce 
condn/io  à  fuá  cuíla,   pelos  conhns  deile  Reyno  ,  onde  fez 

muitas  hr  ih!  idades.     Na  perigoza  guerra  ,  que  o   Duque 
de  Alincaltre  moveo   contra   o  mefroo  Rey  Dom  Joaô  I. 

de  Caíleíla,    pela  acçaõ,  que  dizia  ter  à  herança  daquel- 
le  Rtyno  ,   por  lua  mulher  Dona  Confiança,    filha  dei- 

Rey  Dom  Fedro  o  Crutl  $   Foi  o  noíío  Arcebifpo  o  medi- 

aceito  òà  paz  ,  ajuílando-fe  pelo  feu  confelho  ,  e  inter- venção, 
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Dia2z.vcnçaõ  ,  o  cafamento  do  Infante  Dom  Henrique,  filho 

de     primogénito  do  dito  Rey  Dom  Joaõl    com  a  Infante  Dona 

Noveb,  Catharina  ,  filha  do  Duque  $  Que  foi  hum  acertadiífímo 
meyo  ,  de  concordar  ambas  as  partes,  por  ferem  os  noi- 

vos, bifnetos  cm  igual  gráo  delRey  Dom  ArTonfo  Xl.de 
Caftella  ,  e  nclles  le  ajuntar  todo  o  direito  à  fucceííaó  do 

Reyno.  Na  morte  infelicc  ,  e  repentina  do  mcímo  Rty, 
procedida  da  queda  de  hum  cavallo,  acodio  com  adverti* 
da  promptidão  a  encobrir  aquella  fatalidade,  dcfpedindo 
com  toda  a  deligencia  poftilhocns  a  todas  as  Cidades  ,  e 

Fortalezas  do  Reyno,  para  que  os  Governadores  ,  c  po- 
vos delias,  íe  mantiveífem  na  obediência  do  novo  Rey, 

Dom  Henrique  ,  que  fuecedia  na  Coroa  com  poucos  an- 
nos  ,  e  menos  experiências.  Encobrindo  entre  tanto  a 
morte  delRey  ,  e  dando  a  entender  ,  que  as  ordens  fc 

paííayao  em  feu  nome  -}  Cautela  importantiííirna  naquel- 
íes  tempos.  Na  menoridade  do  mefmo  Rty  Dum  Hen- 

rique, palíou  grandes  tribulaçoens  ,  por  iníiftir  na  jufta 
pertenção ,  de  que  fe  obfervaífe  a  ultima  vontade  do  Rey 
defunto,  que  o  nomeara  no  leu  teftamento  para  fer  hum 
dos  Tutores,  e  Curadores  de  feu  filho  ;  Mas  de  todos  o$ 

trabalhos,  que  padeceo  ,  c  com  que  o  intentarão  oprimir 
os  feus  emulos  ,  lhe  lezultcu  feropre  mayor  gloria  ,  c 
mais  crecidas  eftimaçoens  ;  Elle  foi  o  inventor  daqueila 
acertadiíTirma  novidade  ,  que  íe  iatroduzio  em  Hefpanha, 
de  fe  contarem  os  ânuos  pelos  do  nacimento  de  Chrifto. 

Enobreceo  a  Cathedral  de  Toledo  com  grandes  fabri- 

cas ;  Fez-lhe  hum  nobiliiTimo  cliuftro,  onde  erigio  hu- 
ma  Capella  também  nobiliíTima  ,  dedicada  a  Saõ  Braz, 

que  deftinou  para  fua  fcpultura  ,  c  a  dotou  com  groíías 

rendas  para  dezaíeis  Cnpclbens  perpétuos.  Erigio  em  Ta- 
laveira  hum  grandioío  Convento  da  invocação  de  Santa 

Catharina  ,  que  entregou  aos  Rcligiofos  de  S.  Jerónimo; 

Também  fez  entregarão-  mcfmos  Religiofos  o  celeberii- 
mo  Convento  de  Guadalupe.  Edificou  huma  nova  ponte 
de  primorofa  fabrica  fobre  o  Tejo ,  e  no  meyo  delia  duas 
torres  eminente» ,  que  fervem  ao  ornato,  c  podem  fervir 
á  defença  ;  Junto  da  meíma  ponte  ,  fe  levantou  huma 
nobre  Villa ,  que  ainda  hoje  conferva  o  nome  de  Villa 

Franca 
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Ff  anca  da  ponte  do  Arcebifpo :  Foi,   em  fim,  cfte  noi-Dia22. 
ío  Portoguez  hum  dos  Varoens  mais   infígnes  ,  que  pro^     de 

dozio  Portugal,  e  admirou  CaíUUa :   Morreono  dia,  cNovêb. 

anno  ,   que  aííima  diíTcmos ■>  batendo  fido  Arccbiípo   de 
Toledo  vinte  c  três  annos. 

.lol 

V. 

CAtharina  da  Madre  de  Deos ,  natural  de  Elvas ,  Re- 
Heriofa  do  Mdftcito  de  Santa  Ciára-da  meíma  Cida- 

de  ,  fci  efcolbidi  peiòs  Duqats  de  Bargança  para  primeira 
Abbadeça  do  Mofteiro  da  Eíperança  de  Villa  Viçoía  ,  que 

hanão  edificado,  e  depois  o  foi  muitos  triénios  por  elei- 

ção das  Rcíigi aíaf ,  qut*  governou  (anta ,  e  fuavemente.  Te- 
ve fama  de  grande  virtude,  e  revelação  do  tempo  da  lua 

morte,  p#ra  a  qaai  fe  preparou  com  os  Sacramento!  da 

ígreja;  e  dizendo-Ihe  por  gi*ç3  humaRe!igiofa,que  na5 
kionreffe  em  dias  de  tanta  chuva  ,  reípondeo  ,  que  no 
dia  do  leu  enterro  naó  choveria  ,  e  feria  como  de  veraõj 

c  aíTim  fuecedeo :  a  outra  Rêiigiola  ,  que  padecia  conti- 
nuas dores  de  cabeça  ,  enaõ  lheaproveitavaô  os  remédios, 

compadecendo  fe  delia,  lhe  diíTe  ,  que  fe  foífe  taõ  diro- 
(ãt  que  mercceífe  ver  a  Deos  ,  lhe  havia  de  pedir  ,  que 
naõ  tiveíTe  mais  aquclla  enfermidade,  e  aflím  fe  cumprio, 

porque  nunca  mais  a  teve  depois,  que  a  Venerável  Madre 
CAtharina  da  Madre  de  Deos  faleceo  ncfte  dia,  atino  de 

150*8. 

Vi. 
• 

O  mefmo  dia  ,  anno  de  1730.  falecéo  no  lugar  do 
Macedo,  termo  da  Cidade  de  Bargança  ,  com  cen- 

to e  oito  annos  de  idade,  hum  Lavrador-  O  qual  em  to* 
da  a  fua  vida,naõ  foi  fangrado  ,  nem  tomou  remédio  de  bo- 

tica, naò  perdeo  hum  ió  dente  dabocca,  nem  teve  outra 

enfermidade  mais  que  a  da  velhice  ,  não  bebeo  vinho, 
nem  uíou  de  tabaco  ,•  e  trabalhando  na  fua  fazenda  com 
o  arado  ,  e  enxada  ,  confervou  fempre  a  fua  roboftes, 
xnoftrando  mais  vigor  ,  que   os  feui    próprios  filhos  ;  e 

Bbb  achan; 
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Dia  22  acbarido-fc  com  perfeita  íaude  ,  vendo  morrer  bum  velho 

N      .    fenviíinhoem  idade  de  cento  e  hum  annos,  mandou  cha- 
gar o  feu  Pároco,  e  confeíTando-íe  ,  ç  recebendo  os  mais 

Sacramentos  >  depois  de  fe  emprtgar  trtz  dias  cm  exercí- 
cios efpiíituaes  ,   entregou  cem  grande    paz  *  c  íocego  a 

alma  a  feu  Creador. 

VIGÉSIMO  TERCEIRO  DE 
NOVEMBRO. 

i 

I.  Santa  Lucrécia  K  e  M. 
II.  Os  Santos  Servando  y  e  Germano  MM.         , 

III.  Primeiras  vifias  dos  P/inapes  Dom  Affonfo  ,    e  Dona 

Ifabtl. 
ÍV«  Renuncia  o  governo  de  Portugal  EIRey  D*  Affon/o  VL 

i. • 

ma  Cidade. 

M  Merida,  Cidade  da  antiga  Lufnania ,  pa- 
deCco  martírio  nefte  dia,  cm  idade  de  doze  an- 

nos,  Santa  Lucrécia  Virgem ,  de  quem  fala  o 
Martirologio  no  mefmo  dia  ,  imperando  Di- 

ocleciano, fendo  Daciano  Prcíidcnte  damef» 

ir. 

OS  Santos  Servando,e  Germano  foraô  natoraes  de  Me- 

rida ,  de  nobre  geração  :  Seguirão  muitos  annos  a 

guerra,  até  que  forão  prezos  por  Cbriftãos  ,  e  pela  mel- 
ma  caufa  padecerão  crucliffimo*  tormentos  ,  e  foraõ  de- 

golados ncfte  dia. 

III. 
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Dia  2f.' 
Tíí  de XLÈ'  Novéb, 

HAvcndo  chegado  neítedia,   anno  de  1490.  à  Vil- 
la  de  Eftrcmoz  a  Princcza  Dona  Ifabcl  ,  filha  doí 

Reys  Catholicos  ,    chegarão  alli  tarabem  no  melmo    dia 
EIRey  Dom  João  II.  eo  Piiocipe  Dom  Afíbnío  feu  fiiho, 
A  Princeza  os  veyo  receber  ao  topo  da  efeada  ,  c  taruo 
que  EIRey  chegou  aíTima,  íe  pez  a  Princeza  de  joelhos, 
e  lhe  cjuíz  bejar  a  mão,   mas  EiRey  a  levantou  nos  braços 
com  grandes  dcmonftraçcens    de  carinho ,    c  atfe&o ,  c 
dando  lugar  ao  P>incipe,  ambos  com  o  joelho  em  ferra, 

fc  abraçarão  ,•    E  peito  EIRey  à  maõ  cíquerda  dâ  Princc* 
za ,  c  o  Príncipe  à  direita  ,  íe  tentarão  todos  três  pela  mtf- 
ma  ordem  em  hum  magcftofo  trono  ,  que  eftava  pievc* 
nidoj  E  ainda  que  em  Sevilha  fe  havia  celebrado  o  caza- 
mento  dos  Príncipes  [como  diííemcs  em  outra  parte ]cjuiz 
EIRey,  que  outra  vez  íe  recebeífero  por  palavras  d    pre- 
zente,  como  fe  fiz,  rectbendoos  o  Arcebiípo  de  Braga. 
Pouco  depois  partirão  de  Eftremcz  para  Évora  ,   onde  Jo- 

go tiveraõ  principio   aquellas   cão  decantadas  fedas  ,    as 
mayorcs  que  vio  Portugal ,  e  tal  vez  o  mundo  em  mui* 
tos  íeculos. 

IV. 

O  rrtefmo  dia,   anno  de  1 6*6*7.  renunciou  o  gover- 
no de  Portugal  EIRey  Dom  AfFonio  VI.  pelas  cau- *:  íe 

ias,  e  razoens  ,  que  ja  diíicmos  cm  outros  íngares.  n.deS«. 

tcmbr«. 

Bbb  ij  VICESI- 
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Dia  24. 

Novéb.  *5S*0*S5»'<!S5>*S><S5»-''í''«&S»-«ÊS»«iSS»-<S.5»«6><ÊS»  <S> 

VIGÉSIMO  Q_UARTO  DE 
NOVEMBRO. 

L  O  Padre  Luiz  Alvares ,  da  Companhia  de  Jefu. 
II.  Dona  Violante  da  Gloria. 

III.  Fr.  Dionifio  dos  Anjos. 

IV.  O  Padre  Ignacio  M  afear  enhas. 
V.  Caza  EIRey  Dom  Manoel  com  a  Rainha  Dona  Leonor, 

fua  terceira  mulher. 

VI.  Batalha  naval  em  Chaul:   Morte  do  famofo  Dom  Lou- 
renço de  Almeida. 

VIL   Ganha  o  Vtce-Rey  Dom  Luiz  de  Ataíde  a  Fortaleza 
de  Onor. 

VIII.   Dona  Guiomar  Coutinho  de  Lane  afiro. 

PADRE  Luiz  A! vares, da  Companhia  de  J^íc?, 
foi  natural  de  Lisboa,  e  hum  dos  mais  iníi- 

gnes  Varoens  da  meíma  Companhia  no  zel- 
lo  da  Converfaõ  das  Almas:   Por  cite  diííe  o 

Summo  Pontífice   ao  leu  Geral  :  Ouço  dizer , 

que  tendes  em  Portugal  outro  SaÕ  Paulo.   Difcorreo  muitos 

annos  pelo  Rey  no,  a  pé  ,  e  vivendo  de  eímeias,   empre- 
gado todo  na  tanta    empreza    de  converter  pescadores  a 

Deos  ,   colhendo  copiofo  ,  c  admirável  fruto:   Ao  fervor, 
com  que  zelava    o  bem  cípiriíual    dos  íeus  compatriotas, 
ajuntava  huma  anciã  ardente  do  bem  commum  da  Nação, 

naqueilas  perturbaçoens ,  que  entaõ  havia  fobre  a  fucerf- 
faõ  doReyoo  ,   por  morte  do  Cardeal  Rey  :   Peiíuadia-íe, 
a  que  era  ícm  controvertia  melhor  o  Direito  da  Senhora 
Dona  Catharina  ,  pela  reprcfcntaçaõdo  Infante  Dom  Du- 

arte iea  pay  ,  e  ainda  depois  de  introdezido  Filippe ,  afir- 

mava ,    e  defendia  o  mefmo  parecer,-  e  o  que  caufou  ma- 
yor  admiração,  foy,   que  pregando  na  Capella  Real    em 
dia  de  Saõ  Filippe  Apoftolo  ,  na  prezença  daquelle  Rey, 

pondo 
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pondo  nelle  os  olhos ,   tomou  porthcma  aquJtas  palavras:  L)»a  24. 
Philippe  qrit  videi  me  ,    vidct  &*  Pairem  meum  :  Fifippe,^, 

rr     7  s  ,  D  rrjj         a  Noveb. 
A//ÍW  >//if  ve  a  mim  ,  «ví  a  meu  l  ay  j   t  fundado  nelns  pa- 

lavras [  qae  não  podião  ler  mais  próprias  para  o  intrnto) 
foi  dilcotindo  a   força  da  rcpreíen  tacão  ,   2  outros   inten- 

tos, mas  cm  forma ,  que  claramente  fe  conhecia  o  verda- 
deiro.    Oatra  vez  ,   pregando  ao  Cardeal  Alberto  íobre  o 

Evangelho  do  Paralítico  ,   tomou  por  Thema  as  palavras: 
Surge  ,  tolíe  grabatum  tuttm  ,  &  ambula  ,  e  voltando  para 

o  Cardeal ,   lhe  diííc  (  palavras  formaes)  Seremjffimo  Prín- 
cipe ,  querem  dizer  e/ias  palavras ,  levaniaivos ,  tomai  o  fa- 

to, e  cabana ,  andai ,  htdevos  para   ̂ ojfa  terra  j   Tanta  era 

a    reputação  ,  e  aurhoridade  d;íle  iníígae  Varaõ  ,•  q.ie  íe 
animava  a  falar   c^m  tanta  dareza  ,  cm  ponto?  taõ  beli- 
cofos.    Faleceo  nefte  dia  fatuamente,  anno  de  1590.  no 

Hofpital  da  Villa  de  Aviz,  onde  o  colhèo  a  morte  andan- 

do na  íanta  lida  das  íoas  fervorofas  Miííotns.  Deixou  qua- 
tro tomos  de  Scrmoens. 

11. 

Ona  Violante  da  Gloria  ̂ Religiofa  de  Santo  Agof- 
cinho  no  Convento  de  Santa  Mónica  de  Lisboa  ,  foi 

natural  de  Évora  ,  filha  de  Vkrentç  Ribeiro  de  Barros, 
Moço  Fidalgo  daCafa  Real  :  Sendo  herdeira  da  faa  cafa, 

c  morgados ,  em  idade  de  dezaíete  annos  ,  tendo-a  leu  pay 
ajuftada  para  cazar  com  ham  Fidalgo  rico,  fugio  para  o 
dito  Molèeiro  J  onde  viveo  com  tanto  retiro  ,  que  rara- 

mente foi  vifta  fora  da  íua  celSa  mais,  que  para  hir  ao  Co- 
ro. Morreo  com  fama  de  grande  virtude  nefte  dia  ,  anno 

Ic  1717.  com  fetenta,  e  lete  de  idade.  Depois  demorta 
içou  flexível  o  (eu  Cadáver,  e  efteve  expofto  dous  dias  no 

Coro  à  veneração  dos  fieis,  efangrando-o,  quando  o  fepul- 
taraõ  ,  lançou  langue  liquido. 

' III. 
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Dia  24* 
de  TiT 

Novêb.  xgã" 

FRey  Dionifío  dosAnjos,  da  fa grada  Ofdcm  dos  Ere- 
mitas de  Santo  Agoftinho  ,  Mcftre  de  Theologia, 

Qoalcficador  do  Santo  Oífício ,  Examinador  das  trez  Or- 
dens Militares  ,  Deputado  ,  e  Pro-Comiflario  da  Bulia 

da  Cruzada  ,  ConfcíTor  delRey  Dom  João  IV.  e  de  feu 
filho  o  Príncipe  DomTheodolioj  íendo  nomeado  Bifpo 
do  Algarve  faleceo  ncftc  dia  ,  anno  de  1654.  Ttadozio 
da  lingua  Latina  na  Portogueza,  Suípiros  de  Santo  Agof- 

tinho, que  feimprimirão,  c  também  hum  tratado  ,  que 
efcreveo  de  Enchariítia  ,  e  hum  Scrmaõ,que  pregou  do 
defagravo  doSantiflimo  Sacramento. 

IV. 

O  Padre  Ignacio  Mafcarcnhas  ,  dos  Condes  de  Santa 
Cruz;  Jeíuica  ,  Lente  de  Filoíbfia  ,  c  Theologia, 

Reitor  do  Collegio  de  Santo  Antaô  ,  Prepo6to  da  Caía 
ProfeíTa  deS.  Roque,  primeiro  Fundador  da  devota  Con- 

gregação da  Senhora  da  Boa  morte;  pregava,  c  confcíTa- 
va  com  grande  frequência  ,  efpirito  ,  e  zelo  da  íalvaçaõ 
das  almas.   Faleceo  cm  S.  Roque  nefte  dia ,  anno  de  íóóo, 

v. 

Avendo  fentido  extremofamente  ElRey  Dom  Ma- 
noel a  morte  de  fua  fegunda  mulher  a  Rainha  Do- 

na Maria  ,  entroo  em  penfamentos  de  renunciar  no  Prín- 
cipe feu  filho  a  Coroa  de  Portugal  ,  e  retirar- fc  a  viver 

no  Algarve  com  a  rezerva  da  renda  daquellc  Reyno  ,  c 
do  Méftrado  da  Ordem  Militar  de  Chrifto,  c  dalli  ,  co* 
mo  de  fronteira,  fazer  guerra  aos  Mouros  com  a  efpada, 
e  ao  Ceo  com  efte  ferviço  ,  e  com  penitencias  ,  e  ora- 
çocn<  ,  deixando  todos  os  mais  cuidados  da  Monarchia 

ao  Príncipe ;  o  qual  ,  com  efta  noticia  ,  começou  a  ad- 
mitir praticas  dos  feas  validos  fobre  novas  diípoilçoens 

do  feu  governo ,  o  que  fendo  fabido  delRey  feu  pay  ,  pa- ra 
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ra  caftigar  a  todo*  a  fua  imprudência  ,   nao  fó  deixou  o  Dia  24: 
propolno  do  fobreditó  retiro  ,  mas  procurou  cazar-fe  ter-  ,  e„f 
ccira  vez  com  a  Inraota  Dona  Leonor  ,  irmã  deiRey  de 
Cafteila  ,   Dom  Cailos  ,  ftu  primo  ,  depois  Emperador* 

fobiinha  das  luas  duas  primeiras  mulheres  ,   ejae  antece- 
dentemente havia  efcoihido ,   efolicitâdo  para  mulher  do 

mefmo  Príncipe.   A  efte  erTeito  defpachou  com  grande  fe- 
gredo  >   fingindo  outra  caufa,  a  ftu  Camerciro ,  Armador 
mòr,   e  valido  Dom  Álvaro  da  Corta  por  Embaxador  def- 

te  negocio  j   e  iendo  chegado  a  QatiigGça  ,   onde  então 
aífiítia  a  Corte  Hdpanhola  >   o  propoz  com   o  mefmo  fe- 

gredo  ,   que  lhe  Fora  encomendado,  e  Felizmente  o  confe- 
guio  em  pouco  tempo      e  ajuftadas    as  Capitolaçoens  60 
dote  ,  e  arras  ,  e  outras  mais  >   e  no?as  alianças,   Fez  o  Em- 

baxaJor  avizo  a  EíRey  ,  o  qual  em  publica  andiencia  o 

participo»  á  Corte  ,  fendo  toda  chamada,   e  íó  então  fa- 
bedora  do  reFcrido  tratado  ,    e  coda  com  grande  apíauzô 

bejou  a  mão  a  EiReyi    Em  virtnde  dos  poderes,  que  tinha 
o  Einbixídor  Dom  Álvaro  da  Cofta  recebeo  em  C,arago- 
ça  à  nova   Rainha  ,   e  Foi   conduzida  até   a  raya  de  Caf- 

teila pelo   Duque  de  Alva  j  pelos  Bifpos  de  Córdova  ,  c 
Placencia  ,  Condes  de  Monte  Agudo,  de  Alva  de  Liftej 

c  do  Almirante  das  Antilhas ;   ria  raya  de  Portugal  a  efpç-^ 
rava  o  Duque   de  Bargança   Dom  Jayme,  acompanhado 

dn  Arcébifpo  de  Lisboa  ,   do  Bifpo  do  Porto,   dos  Con- 

des cie  Tentúgal  ̂   de  VUla-íiova ,   do  Apozentador  mòr  ,   e 
de  trezentos  Cavàlleiros;  e  cem  Archeiros  daCafadeBar- 

gmçl.   Pofíos  Frente  a  Frente  Portuguezes,   e  CaftelhahrS 
na   ribeira   de  Sever,  nó  meyo   de  huma   ponte,   ao  forri 
de  inílrumerltos  bélicos  >  c  fonor os ,   Foi  entregue  a  Rai- 

nha pelo  Duque  de  Alva  âo  de  Bargança  >   é  continuarão 

em  aeottipânháHd  até  a  Corte  de  Portugal  o  Bifpo  de  Cór- 
dova ^  c  Monfiur  de  Tregany  ,  que  vinhão  por  Émbaxâ- 

dores ,  o  Marquez  de  Villa  Franca  ,  o  Conde  de  Monte 
Agado,  é  dons  filhos  do  Duque  de  Alva,   O  Prior  deSãd 
Joaô  ,   e  o  Comendador  mor  de  Alcântara,   Nefte  dia  ,  an- 

ilo de  i  5  1  8.  chegou  a  Rainha  à  Villa  do  Crato  ,  onde  a 
típerava  EiRey,  e  logo  íe  receberão   por  palavras  de  pre» 

Sfcente  j  c  lhe  deu  as  bençaõi  nupciacs  o  Arcébifpo  de  Lis- boa 
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Oi*^ bo&  Dom  Martinho  da  Coita.    Depois  ,    porque  ainda -a 

T^_,    pefte  picava  emLisboa  ,  paliarão  a  Almeirim,  onde   fe 

J* aplaudirão  as  vodas  com  moitas,  magnificas  ,   c  magcfto- 
fas  feíbs,  que  fe  proíegairaõ  por  muitos  dia*. 

r 

VI 

NEÍU  dia,  anno  de  1 508.  íe  achava  no  Rio  de  Chaol 
com  huma  Armada  de  oito  veias  o  valeròfo  Dom 

Lourenço  de  Almeida  ,  fiho  do  Vtcé-Rey  Dom  Francif- 

co  :  Dcrão  (abre  elle  improvifamente  duas  Armadas  *ini« 
mi?as  :  Huma  de  Mir  Hoccm  ,  GâNMfrtfl  do  Soldaõ  do  Cai- 

ío  ,  que  conftava  de  doze  B  acu  de  grande  porte:  Os- 
tra de  Melique  As  ,  íenhor  de  Dio ,  que  conítava  de  qua- 

renta fuftas;  Cheyas  j  huma  ,  e  outra  Armada  |  de  grof- 
ít  artilharia  ,  e  de  bsttcoff  gente  de  differentes  Naçoens. 
Naò  baftoa  tanra  ddigualdade  a  dezanimar  os  noííbs  j 

Pelejarão  hum  dia  inteiro  ,  jà  fervindo-íe  mutuamente 
com  inceílantes  tiros  de  artilharia  j  iá  atracados  coipo 
a  corpo,  A  noite  departio  a  contenda  ,  e  moiros  aconíe- 

Iharão  a  Dom  Lourenço  ,  que  na  msfma  noite  ic  retir  al- 
ie: Porqae  áíem  de  fer  muito  mayor  o  poder  dos  inimi- 

gos, aqucHe  fitio  0%  íarorpeia  íobre  maneira  ;  E  que  fe  ci- 
tes o  não  buícsíTem  no  màV  largo,  aífoz  lhe  concediaõ  a 

vitoria  oo  ica  radmo  tenor  :  Que  buícando  o  ,  en- 

tão áiiputariaõ  a  batalha  em  campo  aberto,  onde  w  po- 
diaò  revolver  ,  e  pelejar  á  vontade.  Admitio  Dom  Lmj« 
renço  a  advertência,  quanto  a  íahir  do  no,  porem  naô, 

quanto  a  íahir  de  noite,  dizendo:  Que  retirar  às  efcnras9 
nau  fe  chamava  retirada  na  fua  terra  (  faõ  formàes  pala* 

vras  )  Jznaõ  fugjda:  -ghte  tanto  que  o  Sol  dtfcobrtffe  osOn~ 
zontes  ,  então  à  w/ia  de  todo  o  mundo  fahtnaõ  todos ,  fendo , 

porém,  a  jaa  Não  a  ultima,  Aítim  fe  fez:  Porque  ,  caf- 
çido  o  Sol  (  que  nefte  dia  vio  hum  dos  mais  trágicos  fnc- 
ceíí^s,  que  teve  a  Naçaô  Portugueza  no  Oriente  )  fahi- 
raò  as  outras  nàos  ,  e  quando  jà  hiaõ  barra  em  fora  ,  co- 

meçou a  Capitania  a  abalar  ;  Entaõ  cahio  íobre  elía  em 

pezo  toda  a  Armada  inimiga  ,  difparando  hum  chuveiro 

immcnío  de  bailas,  outro  de  íetas,  e cortando  ,  e  enchen- 

do 
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do  os  ares  com  tamanho  eíirondo  ,  c  alarido  ,   com  taõ^*3,2^ 
eípeffas  nuvens,  c  rayos  de  forno,  c  fogo  ,   que    os  n°í*^50Vt'0 
íoa  naõ  fe  viaó  ,  nem  ouviaõ  huns  aos  outros.   Neíla  gran- 

de confufaõ  ,  e  aperto,  ainda  lhe  fuecedeo  outro  mayor: 
Porque  a  Nào  pela  eftreiteza  do  rio,  fe  encoílou  ahuma 

cftacada  ,   e  ícm  poder  dar  por  devante  ,  começou  a  fa- 
zer agua  ,    c   fe  hia   irremediavelmente    ao  fundo.    Aqui 

conceberão  os  B  rbaros  novas  efpcranças,  e  com  embar» 
caçoens  ligeiras   a  combatiaõ   por  todas  as  panes.     Com 

grande  impaciência   levavaò    os  outros  Capitaens  Porta- 
guezes  o  naõ  poderem  foccorrer  a  fua  Capitania,  e  muito 

mais  a  peiToa  do  feu  General.  Mas  tinhaó  contra  íi  a  ma- 
ré., e  naõ  tinhaõ  por  fi  o  vento  ,    que  efrava   calmaria. 

Pelejava  Dom  Lourenço  cem  ardor  incrível,  quando  lhe 

acertou  huma  balia  ,  que  lhe  levou  meya  coixa  ;   Mas  ain- 
da nacjaellc  corpo  dividido  fecu  o  valor  inteiro,  e  mui- 
to em  li.   Mandou,  que  o  encoftaflero  ao  mafho  grande, 

donde  com  fervorofas ,   e  ardentes   palavras,   exortava  os 

feus  a  que  morreflem   como  bons  Cavsileiros,  em  oblc- 
quio  da  Fè,  e  íerviço  do  feu  Rey  ,  quando  outra  baila  o 
paífou  pelas  coftas ,  de  que  logo  cahio  morto,    já  a  efte 
tempo  de  cento  e  íincoenta  homens,   que  havia  na  .nào, 

naõ  reftavão  com  vida  ,  mais  que  dezanove ,  e  eífts  grave- 
mente feridos  ,  mas  effes  a  defenderão  com  taõ  efti?pen- 

da  conftancia  ,  que  primeiro  tomoo  a  agua   poífe  delia  , 

do  que  os  inimigos  :    Renderão  fe  então   os  dezanove  •> 
Porem  naõ  fe  quiz  render  hum   Grumete,  natural  do  Por- 

Ito ,  por  nome  André  Fernandes  ,  que  fervia  de  gajeit  o  ,  e 

da  gavia  do  rnaftro  grande  [o  qual  ficou  direito  í  e  emi- 
nente íobre  a  agua  ]  fe  defendeo  dous  dias  e  meyo  ,  íem 

o  poderem  render  ,  até  ,  que  os  mefmos  Barbares  admi- 
rados de  tanto  valor  lhe  fegurarão  a  vida,  c  debaxo  dtf» 

ta  condição  fe  entregou  cuberto  de  feridas,  de  que  con- 
valeceo  depois.  Naõ  lhe  íahio  efta  facção  taõ  barata  aos 

Mouros,  que  naõ  lhe  coftaíte  mais  de  íeis  centos  mortos, 
c  em  muito  mayor  numero  os  feridos.  Foi  Dom  Louren- 

ço de  Almeyda,íingular  heroe  entre  os  grandes,  que  mi- 
litarão no  Oriente  :  Era  de  Eflatura  tlevada  ,  as  forças 

correfpondião  à  eftatura,  e  ahuma,  e  outra  excedia  fem 
Ccc  com- 
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Dia  24. comparação  o  valor.  Nos  perigos  era  íempre  o  primriro, 

de     antepondo  os  pontos  da  honra  ,  aos  rtfguardos  da  vida  ,- 

'Morrco   na  primavera  dos  annos  ,  deixando  cortadas  ,  e 
íeccas  altiflimas  efperanças.  Seu  pay  (  e  tal  pay  )  lhe  en- 
vejou  a  morte,  e  lha  vingou  pouco  depois,  como  outro 
dia  diremos. 

VII. 

COnquiftada  pelo  Vicc-Rcy  Dom  Luiz  de  Ataide  ,  co- 
mo jà  diílcmos  ,  a  Cidade  de  Ouor  ,  não  lhe  foi 

Tembro."  taõ  fácil  a  conquifta  da  fua  grande  Fortaleza,  pouco  cií- 
tante  damefma  Cidade.  Cercou-a  com  os  feus  efqaadroens, 
e  lhe  fez  inceífantes  baterias  por  efpaço  de  qu.nro  dias, 
naó  obftante  grande  multidão  de  Bárbaros,  que  acudirão 
a  inquietar,  e  divertir  os  combatentes.  Perderão  os  ciria» 
dos  as  efperanças  de  defender  a  Fortaleza  ,  e  neíle  dia  do 
mefmo  anno  de  1560.  a  entregarão  ,  com  a  afronta  de 
fahir  fem  armas.  No  dia  feguinte  de  Saota  Cathanna 
Alexandrina  fe  purificou  huma  Eftaneia,  em  qtie  fe  diíTe 

MiíTa  ,  e  entregou  o  Vice-Rey  a  Capitania  da  Fortaleza  a 
Jorge  de  Moura  com  a  guarnição  de  quatro  centos  Tol- 

dados ,  ametade  Portuguezes.  Perdemos  vinte  nefta  acçaõ» 

Aqui  fuecedeo  pelejar  hum  com  incrível  valor  contra  trin» 
ta  Bárbaros  ,  atèque  com  muitas  feridas  cahio  mortalmen- 

te. Compuzeraõ-no  os  noííos  para  entersallo  ,  e  íentin* 
do-lhe,  depois  de  amortalhado,  hum  leve  movimento V 
lhe  tirarão  a  mortalha,  aplicaraõ-lhe  alguns  remédios  ,  e 
com  admiração  foi  viíto  em  pouco  tempo  reílituido  â  vida, 

viu. 

Ona  Guiomar  Cominho  de  Lancaílre  ,  viuva  de 
Francifco  Aranha  de  Barros ,  Fidalgo  òd  Caía  de  Sua 

M^gíftadcj  faleceo  em  Lisboa  neftc  dia,  anno  de  ̂ 743. 
com  cento  ,  e  três  annos  de  idade  ,  continuando  no  íen 

juizo  perfeito  até  o  ultimo  inftame  da  foa  vida.  Foi  fe- 
pulrada  na  Igreja  de  Saô  Bento  de  Xabregas  da  Congre- 

gação de  São  Joaõ  Evangelifta. 

VIGE- 
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4£g»*g$»«$0MM»n4|»«S$»«S$»  ^«SXXXXXJ»  Novéb. 

VIGÉSIMO  QUINTO  DE 
NOVEMBRO. 

I.  Nafce  a  Infante  Dona  Catharina ,  filha  de  EIRey  Dom 
Duarte. 

II.  Nafce  a  Senhora  Dona  Catharma  ,  Rainha  ,  ̂ tf£  depois 
foi  da  Gram  Bertanha. 

III.  ÍVa/è^  0  Infante  Dona  Margarida  Catharina  ,  filha  deU 
Rey  Dom  Ftlippe  III.   de  Portugal. 

I V.  Dom  Fr.  Agofltnho  de  Caftro ,  Arcebtfpo  de  Braga. 
V.  Dom  Rodrigo  de  Mello  ̂ Conàe  de  Olivença. 
VI.  Conquifia  fegunda  vez  Affonfo  de  Albuquerque  a  Cidade 

de  Goa. 

VII.  Arde  o  Palácio  do  Marquez  de  Valença. 

1. 

ESTE  dia,  anno  de  1436.  naíceo  cr»  Lis- 
boa a  Infanta  Dona  Catharina,  filha  dos  Se- 

nhores Reys  Dom  Duarte  ,  e  Dona  Lecnorj 

A  Santa  ,  a  quem  o  dia  era  confagrado,  lhe 

deu  o  nome  ,  que  a  rezem  nafeida  lhe  -Coube 
depois  agradecer  com  rendidas  veneraçoens,  com  afíc&u- 
oíos  calcos.  Já  diflemos  defta  Piinceza  em  outro  dia.         junho. 

NO  mefmo  dia,  anno  de  1638.  nafceo  em  Villa  Vi- 
çofa  a  Senhora  Dona  Catharina,  filha  dos  Duques  de 

Bargança  Dom  Joaô  ,  c  Dona  Lniza  ,  depois  Reys  de 

Portugal.  Também  teve  fisa  proporção  o  nome  defta  no- 

va Infanta  com  o  da  Santa  Mártir  ,  de  quem  era  o  dia,- 
Eíla  facrificoo  a  vida  em  obfequio  da  iFé :  Aquella  efteve 
oíFcrecida,  pelo  mefmo  obíequio  ,  ao  mefmo  Cacrificio.  A 
Alexandrina  eoíinou  as  verdades  Catholicas  a  hum  Prínci- 

pe infiel  j  mas  Cem  fruto ;  A  P01  tugueza  perluadio  a  outro 

Ccc  ij  Pr  ia- 
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Dia  2.5.  Príncipe  as  mefmas  verdades  (  que  cllc  em  parte  naõ  cria  ) 

•fc     c  foi  o  fruto  ,  ou  effeito  taõ  felice  ,  que  morreo  verdadei- 
Noveb-  ro  Catholico. 

III. 

"^J  O  mefmo  dia,  anno  de  1623.  nafceo  em  Madrid  a 
•l*^  Infanta  Dona  Margarida  Catharina,  filha  dcIRey  D. 
Filippe  Ilí.  dePortogal,  c  de  fua  primeira  mulher  a  Rai- 

nha Dona  líabel  de  França. 

IV. 

DOm  Frey  Agoílinho  deCaftro,  fiiho  de  Dom  Fer- 
nando de  Caítro ,  Governador  da  caía  do  Civcl  de 

Lisboa  ,  e  de  Dona  Maria  de  Ayaia,  filha  do  Conde  de 

Monfaiito  ,  ambos  da  primeira  nobre2a  de  Portugal :  To- 
mou o  habito  da  fagrada  Religião  dos  Eremitas  de  Santo 

Agoílinho,  onde  fez  luzidiífimos  progreflos  em  virtudes, 

e  letras  ,  e  na  Prelazia,  cjue  teve  de  Provincial.  Paííou  a 
Roma  ao  Capitulo  Geral,  e  nelle  foi  eleito  para  reformar 

as  Conítituiçuens ,  o  que  fez  com  tanto  acerto  ,  que  por 
cilas  fe  governa  univcríalmente  toda  aqoella  Ordem.  O 
Summo  Pontifice  Gregório  XIII.  o  mandou  a  Alemanha 

por  Vigário  Geral,  e  Vifitad  >r  da  íua  Religião  naqucllas 
partes  j  Empreza  aííaz  difRcultofa  pela  turbulência  dos 

tempos,  que  entaõ  corriaõ  ,  e  que  bem  prova  a  grande  re- 
putação ,  em  que  eftava  nos  olhof  do  Pontifice.  Delem 

^penhou  fe  deite  relevante  emprego  com  grandes  cicditos 

da  íua  pcífoa.  Foi  nomeado  Artebilpo  de  Braga  poj  Fi- 
lippe Píudenre  ,  e  também  deírmpcnhou  com  glorioíai 

acçceni  eíla  íegunda  ckiçaõ  j  G>ngíegou  Synodo  duas  te- 
zes,  em  que  fez  excellentes  reformas,  e  conftituiçoen§. 

Foi  verdadeiro  pay  doi  pobres  ,  e  com  clles  diípendia  a 
mayor  parte  dat  fuás  rendas  :  Aííim  com  as  Igrejas  T  e 

Morteiros  pobres  -y  Edificou  para  a  (ua  Religião  em  Braga 
o  Convento  do  Populo ,  que  cm  fabrica  ,e  renda  foe  hum 

dos  melhores  ,  que  a  fua  Religião  tem  em  Portugal.  Fez 

na  mefma  Cidade  taõ  íumptuoíaj  obras ,  que  fe  dizia  dei* 

le: 
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Ic:  Que  achando-a  Cidade  ,  a  deixara  Corte ;  efmerou»íe  Dia  25. 

de Novéb» muito   no  ornato,  e  aííeyo  da  fna  Sé,  e  para  ella  ,  e  para 

outras  muitas  lgrejasdeu  preciofos  ornamentos:  Foi,  em 
fim  >  hum  bem  feitor  univerfal.  Falccro  nefte  dia,  anno 

de  16*00.  com  fetenta  e  dous  deidade,  e  vinte  e  hum  de 
Arcebilpo.  Jaz  no  jeu  Con?ento  do  Populo  da  parte  do 

Evangelho,  com  elegante  epitáfio,  que  lhe  mandou  gra- 
dai o  Senado  de  B  aga. 

v. 

DOm  Rodrigo  de  Mello  ,  Conde  de  Olivença  :  Por 

caiidade,  e  acçoens  hum  dos  mais  fingulares  Cavai* 
leiíos  do  íeu  tempo:  frvio  a  pátria,  com  grande  credito 
delia,  e  íeu  ,  perto  de  ílncoenta  annos,  na*  guerras , que 
entaõ  houve  em  Caílella  ,  e  Africa:  Foi  o  primeiro  Ca- 

pitão daCidade  de  Tangere,  e  governou  a  meíma  Cidade 
treze  annos  ,  metendo  no  difeurfo  dtlles  ,  debaixo  do 

jugo  Portuguez  grande  parte  do  Certaõ  vifinho  :  Cazou 
com  Dona  lfabel  de  Menezes  ,  de  quem  teve  a  Dona  Fi- 
lippa  de  Mello  ,  herdeira  da  fua  cafa  ,  que  cazou  com  Dom 
Álvaro  de  Portugal»  filho  do  fegundo  Duque  de  Bragan- 

ça Dom  Fernando  I.  do  nome  ,  dos  quaes  defeendem  os 
Duques  do  Cadaval  :  Faleceo  nefle  dia,  anno  de  1487. 

Jaz  no  Coirento  de  S.  Jcaõ  de  Évora  ,  da  Congregação 
do  Evangelifta  ,  fundação  fua. 

vi. 

NO  mefmo  dia  anno  de  1  5  1  o.  [  feliciíTimo  para  os  Por» 

tuguezes  no  Oriente  t)  conquiftou  ítgunda  vrz  Af- 
íonío  de  Albuquerque  a  Cidade  de  Goa  $  Eftava  ella  guar- 

necida Com  o  numcrof>  prezidio  de  nove  mil  combateu» 

tes ,  Mouros  ,  Tnrcos,  e  Gentios ;  Os  quaes,  com  preven- 
ção de  muitos  mezes  ,  lhe  haviaõ  feito  todas  as  detenças, 

e  reparos ,  que  a  arte,  c  a  experiência  difpoem  contra  os 
acometimentos  da  guerra  ;  Mas  o  grande  Alboqoerqne, 

affaltando-a  por  duas  partes  ao  mefmo  tempo,  a  levou  de 
hum  golpe  j  coníeguindo  em  hum  fó  dia  muitas  vitorias: 

Porqufi 
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Dia25.Porque  a  cada  reparo,  fe  vencia  huma  nova  oppcfiçaõ, 

e^,  mas  com  impetuofa  corrente   -}  Fcrviaõ  por  todas  as  par- 

'tcs  as  bailas  ,  as  íêtas ,  as  lanças ,  as  efpadas  ,  e  os  vale- 
rofos    Portuguezea    a  todos   eftes  inftrumentos    da   morte 

orTerecÍ3Õ  os  peitos ,  c  apertando  ai  mãos,  levavão  dian- 
te de  fi  (como  a  luz  as  trevas]  os  inimigos  ,  igualmente 

cortados  do  ferro,  e  do  temor:   Os  Toldados  ordinários  pe- 
lejava© como  os  Cavalleiros  mais  illuftres  ;  E  eftes  exce- 

diaõ  toda  a  comparação  :   Raro  foi  o  que  eícapou  de  mor- 
to ,  ou  ferido:  Alguns  houve,  que  cem  as  fetas  cravadas 

em  íí,  banhados  em  feu  próprio  fangue  ,   e  as  armas  no 
dos  bárbaros ,   profeguiraõ    o  combate  ;   Muitos  à  eufta 

da  própria  vida  comprarão  por  feu  jufto  preço  os  aplau- 
fos  da  fama.    Cahio  mortalmente  ferido  Dom   Jerónimo 

de  Lima,  c  fabendo-o  Dom  Joaõ  de  Lima  íeu  irmão,  [  que 
hia  a  diante)  voltou  aonde  o  chamava  o  fangue  ,  e  o  amori 

E  entaõ  lhe  diffe  o  ferido,   e  já  moribundo ,  eftas  pala- 
vras forma  es  :  Adianta  fenhor  irmaõ  ,  nao  he  tempo  de  de- 

ter ,  que  eu  em  meu  lugar  fico  :  Era  naquelle  tempo  o  lugar 

próprio  de  hum  Fidalgo  Portoguez,  aquelle  onde  "peleja- 
va atè  morrer,  on  vencer ;  Tomada  finalmente  a  Cidade 

com  morte  de  mais  de  íeis  mil  inimigos,  e  depouco  mais 
de  quarenta  Portugnezes,  e  feridos  quafi  todos,  a  deftinou 
Affonío   de  Albuquerque   para  Metropoli   das  Conquiftas 
Portuguezas  na  Azia  )   E  para  perpetuar  os  nomes  dos  que 
tiverão   pai  te   na  gloria  daquella    expugnaçaõ  ,    mandou 
gravar  em  huma  pedra  (  que  fe  havia    de  colocar  em  lu* 
gar  publico  )   os  dos  Fidalgos   Portoguezes  ,    que  alli  fe 
achavão;   Mas  foi  entre  elles  raô  ardente  a  contenda,  fo- 

bre  a  precedência  de  huns  a  outros  ,  que  ArTonfo  de  Al- 
buquerque ,   com  rezoluçaõ  difcretilíima  ,  mandou  pòr  a 

pedra  no  mefmo  lugar  para  onde  a  deftinara ,   mas  ao  re- 
vez ,  e  efeulpida  outra  parte  [  que  ficou  à  vifta  comaqueN 
las  palavras  do  Pfalmo  117.  Lapidem  ,  quem  reprohaverunt 
^edificantes»    He  Goa  ,    Cidade  nobiliííima  ,  eírá  fundada 
naquella  terra  ,  a  que  os  naturaes  chamao  Canará  ,  em 
huma  Ilha ,  a  que  os  mefmos  chamão  Ticuarij ,  que  vai 
o  mefmo  ,  que  trinta  aldeãs  ,  que  tantas  havia  nella  no 
tempo  dos  Mouros  i  Tem  tres  legoas  de  comprido ,  huma 

de 
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de!a'go:   He  moito  fértil,  c  diiiciofa  ,  de  muitas  >   cboasDlâ2í>« 
agoasj    Ha  grandes  conjecturas,  de  que  foi  antigamente^     g. 
povoada   de  Chriftãos  ,   e  a  mayor ,   e  mais  notável  he  , 
porque  logo  depois   de  a  conquiírarem    os  Portuguczes  , 

dcàhzendo-fc   hunia  cafa  ,    foi  achado   nas  paredes  delia 

hum  Oucihx  >  4f  metal  ,•  prova  evidente  ,  de  que  jà  aquel- 
la  Imagem  havia   recebido  alli  culto  ̂     e  adoração  ,   por 

Imagem  de  quem  era.   O  corpo  da  Cidade,  conífca  de  no- 
bres caías,   e  grandioíos  edifícios:   Ha  nella  nove  Frcgue- 

zias,   muitas  Ermidas ,    Hoípitnes,  Recolhimentos  ,    e  Ca- 

já de  Mizericordia     Enobrecem-na  fete  Keiigioens,  Saõ 
Francifco  ,  Saó  Domingos ,  Companhia  ,  Grsça  ,   São  Cae- 

tano, São  Joaõ  de  Deos,  Santa   Thereza  ,  e  hum  Mof- 
teiro  de  Freiras  de  Santa  Mónica. 

VIL 

NA  noite  dcfte  dia,  armo  de  1716.   fe  queimou  em 

Lisboa   o  grande  Palácio  do  Marquez  de  Valença, 
durando  o  f->go  atè  o  dia  íeguince, 

VIGÉSIMO  SEXTO  DE  NOVEMBRO. 

I.  Nafce  o  ghriofo  Saõ  Rozendo. 

II.  Dom  Fre<y  Joaõ  Soares ,    Btfpo  de  Coimbra. 
Hl.  Luiz  /Uivarei  deTavota  ,  primeiro  Marquez  de  Távora. 
IV.   Dom  Joaõ  âa  Mula  e  Siha  he  creado  Cardeal. 

1 

anno 
ESTE  dia  ,  em  huma  quinta  feira 
de  907.  naceo  o  glorioío  Bifpo  ,  e  Abbade 
Saõ  Rozendo  ,  fiiho  dos  Conde*  Dom  Gu- 

cerre  Árias,  Conde  de  Emineo  (  hoje  a  Vil- 
ia  de  Águeda  )  e  de  Santa  Hdaura  ,  ambos 

nobihíTimos,  e  parentes  em  gráo  muy  propinquo  dos  an- 
tigo* ÍUys  de  Leão.    Saa  máy  o  alcançou  de  Deos  com 

fervo- 
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Dia  26.  fervorofas  oraçoens ,  c  contínuos  jejuns ,  c  por  intercçf- 
M    -.    faõ  do  Arcanjo  São  Miguel ,   a  quem  por  eífa  cauía  dedi- 

cou hum  Templo.  Em  pro?a,   de  que  era  elpccial  favor 
do  Ceo  o  novo  Infante  ,  o  pario  lldaura   fem    a  pençaõ 
das  dores  ,  que  coftumão  acompanhar  os  partos,  e  mui- 

to mais  aos  primeiros ,  qual  efte  foi.  Correfpondeo  à  feli- 
cidade do  nacimento  o  difveio  da  boa  criação  ,  e  a  cita  , 

huma  vida  fantiífima ,  illuftrada  com  protentofos  milagres, 

Março.    c  v>rlu^cs  heróicas ,  como  jà  diííemos  outro  dia. 

D Om  Frey  João  Soares  ,  Religiofo  dos  Eremitas  àz Santo  Agoftinho,  Varão  famofiííimo  em  ktras  ,  e 
por  cilas  elevado  âs  mayores  Dignidades  ,  c  cmprrgcs  de 
Portugal:  Foi  Pregador  de  ElRcy  Dom  João  IH.  r  Mcf- 
tre  de  feu  filho  o  Príncipe  Dom  Joaõ  ,  depcis  Bilpo  de 
Coimbra,  e  Prezidente  da  Meza  da  Ccncicncia  ,  e  no- 

meado pelo  mefrao  Rey  ,  juntamente  com  o  Duque  de 
Aveiro,  para  condu&or  da  Princeza  Dona  Joanna,  filha 
do  Emperador  Carlos  V.  quando  entrou  em  Poitugal,  c 
naquella  função  íe  houve  o  Bifpo  com  tanto  eíplendor , 
e  grandeza,  que  qoafi  igualou  ao  Duque,  fendo  cftehcm 
Senhor  taõ  grande,  e  que  na  mefma  occafião  empenhou 

e  defempenhou  a  íua  grandeza  (  como  em  outro  dia  dize- 
mo§.  )  Houve  entaõ  duvida  acerca  do  modo  ,  com  que 

vembro  °  Bifpo  havia  de  bejar  a  maÕ  à  Princeza,  c  íe  rezolveo 
a  feu  favor.  Achou-fe  no  Concilio  Tridentino,  onde  tam. 
bem  deu  illuftriíTimas  provas  de  íabedoria  ,  e  grandtza , 
com  grande  credito  da  fua  pefíoa  ,  e  Naçaõ  :  De  Tren- 

to paliou  à  Paleftina,  a  vifitar  aquelles  [agrados  Lugares, 

c  deu  áCafa  Santa  de  Jeruíalem  hum  riquiííirao  ornamen- 
to :  Voltando  a  Portugal  profeguio  com  grande  fervor 

nas  obrigaçoens  da  fua  Dignidade:  Fez  grandes  obras  em 
Coimbra,  e  em  Coja  (  de  que  os  Bifpos  laõ  Senhores)  e 
edificou  para  clles  hum  Palácio  :  Deu  à  Cafa  da  Mizeri- 
cordia  da  mefma  Cidade  trezentos  mil  reis  de  juro  ,e  tam- 

bém quinhentos  mil  reis  de  juro  para  fempre  ao  Tribunal 

do  Santo  OfEcio,  da  mefma  :  Compoz  exccllentes  volu- 
mes 

y 
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mes    fobie  o  Evangelho  de  S.  Lucas ,  c  outros  a  vários  ai-D*a  2^. 
íumptos.   Falcceo  nefte  dia,  anno  de  157*.  N    ̂ b 

11  r. 

O  meímo  dia,  pela  huma  hora  depois  da  meya  noi" 
te  ,   no  anno  de    1672.    morreo   de  hum  accidente 

íincopal   em  huma  fuá  quinta  junto  a  Lisboa  no  campo 

chamado  pequeno,   com  gerai  íenrimento  de  toda  a  Cor- 
te ,   Loiz  Alvares  de  Távora,  Conde  de  S.  joaõ ,   e  pri- 

meiro Marquez  de  Távora  ,  cabeça  da  cfchrecida  família 
*3efi:e  appeilido,   que  quaíi  fere  feculcs  logrou  por  benção 
de  S.  Bernardo  a  maraviihofa  íingu!aridade  de  coníervar 
no  filho  mais  velho  a  defceodencia  ,   a  qual  Fe  deduz  dos 

antigos  Reys    de  Leaô  ,   muito  antes  de  haver  Reys   em 

Portugal  ,   e  hoje  a  vemos  dilatada  no  meímo  Reyno  em 
trez  caías  titulares,   alem  de  outras,  que,  fem  titulo,  naõ 
íaõ  meãos  iliuítres.   De  vinte  e  trez  annos  rezem  cazado, 

coitando  por  grandes  diíiiculdades  domeílicas  ,  antepondo 
com  generofa  rtíoluçaõ  a   todos  os  intereffes  particulares 

a  defença  da  Pátria  ,  paííbu  a  íervir  na  Provinda  do  Alen- 
tejo no  anno  de  1657.   quando  pela  morte  delRey   Dom 

Joaõ  IV.   íe  julgava  mais  vacilante  a  Coroa   na  teíta  ào 
Príncipe  fucccffor  ,   e  mais  fácil  a  conquifta  doPveyno  às 
invazoens  dos  Caftclhanos.    Logo  nos  primeiros  rudimen- 

tos da  guerra  começou  a  iobreíahir  com  luzidiílimas  ven- 

tagens  o  leu  valor.   Parecia  haver-íe  recopilado  nelle  o  de 
todos  feus  glorioíos  aícendeutes.   AíTim  aprendeo  em  bre- 

ve tempo  as  regras  da  dileiplioa  militar  ,  que  apenas  co- 
meçou a  fer  diícipulo  ,  quando  todos  o  veneravaõ  Mtftre. 

O  ieu  voto  ,   c  o  íeu  braço  fe  encaminhavaô  feir>pre  às  em- 
prezis  mais  diiiicultofas  ,  e  arriícadas  ,  oferecendo  a  íua 

peíloa  aos  mayores  perigos  com  íaõ  intrépida  otizadía  >que 
tal  vez  íe  jaíg^va  temeridade.   Amava  íinguiarmente    aos 
foldados  nobres  ,   e  valerofos  ,   e  era  íinguiarmente  amado 
delles,    porque  os  fabia  coníervar  com  grande  beneficên- 

cia, em  que  gaílou  tanto  das  íoas  rendas  ,   que  chegoa  a 

empenhar-íe,   e  yer-íe  pobre  por  efta  cauía.    Naõ  poucas 
\ezes  pedio  a  EiRey,  era  premio  dos  feus  ferviços,  ou  o 

Ddd  dei- 
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Dia  26.  defpacho  de  alguma  petição  ,   ou  o  perdão  de  a^gam  crime, 

de     a  favor   dos  que  procediaõ   na  guerra  com  esforço.     Naõ 
'  podia  ver  aos  que  via  fem  elle,  e  poreílc  modo,  ou  acha- 

va valerofos  os  Teus  Toldados  ,   ou  os  fazia.  Subio  acima- 
yores  pòítos  da  guerra,  e  a  fez  taõ  cruenta  aos  inimigos, 
que  jà  nos  fins  delia  lhe  era  taõ  formidável  o  feu  nome, 
que  bailava  dizer-fe  ,  que  hia  contra  elies  o  Conde  de  S. 
Joaõ,  para  logo  bafearem  afegurança,   ou  na  fugida,  ou 
na  vaçalagem.    A  eíta  reduzio  grande  numero  de  lugares 

pelo  Certaõ  de  Caftella,   e  Galiza.  Foi  admirável  na  velo- 
cidade com  que  executava    as  Tuas  emprezas  :  Ameaçava 

huma  Praça  para  a  diveríaô  ,   e  quando  menos  íc  imagi- 
nava, cahia  íobre  outra  i   Trazendo  em  perenne  diíveUo 

as  tropas  inimigas,  ainda  que  mandadas  por  Cabes  de  lar- 
ga experiência  ,  e  de  illnftrc  nome.   Militou  nas  Provin- 

cias  do  Alentejo  ,  Minho  ,  Beira  ,  e  Traz  os  montes  5  c 
achou -fc  nas  mais  celebres  occaíioens  ,  que  nellas  houve, 
já  de  defença,  jà  deexpugnação  de  Praças >  já  de  confli- 

tos ordinários  ,  já  de  batalhas  campaes,  e  fempte  fahia 

vencedor  -}  devenio-fe  em  grande  pane  ao  feu  valor,  e 
difeiplina  os  bons  fucceíTòs  das  armas  Pottuguezas  até  o 
ajufte  da  paz.    Depois  delia  alTiftio  na  Corte  aos  empre- 

gos políticos  ,    nos  quaes  fe  moftrou  naõ  menoi  defiro, 
que  nos  militares  valerofo.    Arè  que  a  fera  morte  o  affal- 
tou  ,   como  diííe mos ,  com  golpe  repentino,   porém  naõ 

improvifo  j   porque  jà  ,  tempo  antes,  lidava  com  as  con- 
hderaçoens,  de  que  naõ  lhe  podia  durar  muito  a  vida.   As 
ultimas  palavras ,   que  profeíio  na  noite  precedente  ,  foraõ 
affaz  expreiTivas  da  fuá  devoção,   porque  ordenoa  ,  que  na 
manhã  fegninte  eftiveffe  prompta  carruagem   para  hir  a 
Penha  de  França  ,   celebre  íantuario,  naõ  longe  de  Lisboa: 

ISIellc  foi  entenado  em  fepultuía  raza  ,  junto  à  porta  prin- 
cipal. 

IV. 

DOm  Joaõ  da  Mota,  e  Silva,  Meftre  em  Artes  pela 

Univeríidade  de  Évora  ,  Dootor  na  fagrada  Theolo- 
gia  pela  Univcrfidadc  de  Coimbra,  oppoíitor  egrégio  ás 

Cadei- 
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Cadeiras  da  mefma  faculdade,  Cónego  Migiftral,  epii-Dia27. 

meiro  Presbítero  da  Igreja  Patriarchal  de  Liiboa,  do  Con*Mde 

felho  de  Sua  Mageftadc;  $   por  nomina  ddRey  Dom  Joaô    ove 
V.  noíío  fenhor  foi  creado  Cardeal  da  S.  I.  R.   pelo  Sum- 
mo  Pontífice  Bínediclo  XllI.   ntftc  dia  ,  anno  de  1717. 

*$5»  «£§*  «$  ã»  «£S»  «S9*  «^ f  «S+S» f  *5>  *S5»"  *5S*  *>§§»  -«65»  <9» 

VIGÉSIMO  SÉTIMO    DE 
NOVEMBRO. 

I.  JoâzRey  Mouro,  e  depois  Chrtftaõ ,  £  Reltgtofo. 
II.  £«/ftf  Duarte  Coelho  no  Reyno  de  Sião. 

III.  AW*  «  Infanta  Dona  bilippa  filha  de IRty  D. Duarte* 
IV.  0  fW/e  Vicente  Dias. 

V.  /Vé)i  António  Brandão  ,   Çromfia  mor. 
VI.  0  Infante  Dom  Luiz  s  filho  dtíiity  Dom  Manoel. 
V 1 1    £W  Fernando  de  Menezes  ,i  fegunão  Conde  de  Ericeira. 
Víli.   Entrao  em  Évora  o\  Príncipes  Dom  Affonfo  ,  £  Z)íW£ 

lfabe\.   Referem  fe  as  fejtas ,  que  fe  lhe  fizer  ao. 

1. 

PU  ESTE  dia  morreo  no  Real  Convento  de  San- 
ta Guz  de  Coimbra  o  Rey  Mouro  Jcâz^ue 

fora  cativo  na  batalha  de  Ourique  ,  c  que 
depois  foi  convciíido  ,  e  bantizado  por  São 
Theotonio  ,  e  Religit  fo  profeíío  no  mefmo 

Moftriro,  corno  em  ouua  purce  diííemos,  Depois  eftudouf,*  de^llfc 
a  língua  Latina,  e  por  lua  Capacidade,  virtede,  e  per- 
f^içáu  de  vida  foi  promovido  ao  Sacerdócio  ,  e  defempe- 
nhando  com  graude  íatisíação,  e  admiração  de  todos  as 
ebrigaçoens  da  nova  dignidade,  falecco  íantamente  neíle 
dia.  Não  ficou  memoria  do  anno  no  lirro  dos  óbitos  de 
Santa  Cruz  de  Coimbra. 

Ddd U 

II. 
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Dia  27. 

de  II. Novéb. 

NO  mefmo  dia,  anno  de  1 5 1 8.  chegou  Duarte  Coe- 
lho de  Albuquerque  ,  illuftre  Capitão  Portuguez  , 

ao  Reyno  de  Siaõ ,  aonde  aílentou  paz  ,  e  comercio  com 

aquelle  poderoío  Rey,  e  arvorou  hum  Padrão  com  ai  Ar- 
mas Reaes  de  Portugal  ,  no  lugar  mais  notável  da  Cida- 

de Hudià  ,  que  he  a  Corte,  e  Capital  daqnelle  Reyno, 
on  Império  ,  o  qual  fe  dilata  por  efpaço  de  mais  de  tre- 

zentas e  trinta  legoas,  e  he  abundantiííimo  de  freótos ,  e 
riquezas  :  Pôde  o  Rey  por  em  campo  hum  milhão  de 
Soldados ,  e  fò  na  Cidade  Hudiá  atliftem  aliftadoa  continu- 

amente íincoenta  mil. 

N 

III. 

O  mefmo  dia  ,  anno  de  ....  naceo  em  Santarém  a 

Infanta  Dona  Filippa  ,  filha  delRcy  Dom  Duarte  ,  e 
de  fua  mulher  a  Rainha  Dona  Leonor.    Dizemos  delia 

Mtrço.    em  outra  parte- 

IV. 

NO  mefmo  dia  ,  anno  de  1720.  cm  quarta  feira, 
faleceo  na  Congregação  do  Oratório  de  Lisboa ,  com 
quarenta  ,  e  féis  annos  de  Congregado,  e  fetenta,  c 

finco  annos  de  idade  ,  o  Padre  Vicente  Dias,  Varaõ  de 

admiráveis  virtudes:  Viveo  muitos  annos  apartado  de  to- 
do o  comercio  humano  :  Efteve  dous  dias  expofto  à  de- 

voção dos  fieis  ,  e  o  feu  corpo  flexível  ,  e  lançando  fan- 
gue  liquido  até  que  o  fepultaraõ  com  grande  aífiftencia 
da  Corte. 

v. 
FRcy  António  Brandão  ,  natural  da  Villa  âe  Alcoba- 

ça ,  Monge  de  Saõ  Bernardo  ,  depois  de  fer  Lente 
de  Fiiofofia,  e  Theologia,  e  de  tomar  ogrào  de  Doutor 

na 



DIÁRIO  PORTUGUEZ.  397 

na  Univerfidade  de  Coimbra  $  e  depois  de  fervir  a  fna  Re-  Dia  *7è 
iigiaô  nos  lagares  de  Secretario  ,  de  Difinidor,  de  Abbade  No^b 
do  Convento  de  Lisboa ,  ede  Geral  de  toda  a  Ordem  de 

Cifter  em  Portugal ;  foi  Cronifta  mòr  defte  Reyno, e  pro* 
íeguio  a  hiftoria  da  Monarquia  Luíuana  ,  eícrevendo  a 
Terceira,  e  Quarta  Parte  com  tanto  acerto,  que  mereceo 
muitos  louvores  dos  Eícritores  Nacionaes,  eEftrangeiros. 
Deixou  manuferitas  outras  obras  hiítoricas,  poéticas,  e 

pias ,  todas  elegantes  ,  e  merecedoras  da  luz  ptblic^.  Foi 
Rciigiofo  perfeito, e  muito  compadecido  dos  pobres,  com 
os  quaes  dilpendia  tudo  o  que  tinha.  Com  qoaíi  feflenta 
e  três  annos  de  idade  faleceo  fartamente  em  Alcobaça 
nefte  dia  ,  anno  de  1637. 

vi. 
O  Infante  Dom  Luiz ,  filho  fegundo  delRey  Dom  Ma- 

noel, e  de  fua  fegunda  mulher  a  Rainha  Dona  Ma* 
na  ,  Príncipe  verdadeiramente  grande  em  dotes  da  nata» 
reza  ,  c  ornato  de  virtudes  :  Foi  piiílímo  Catholico  ,  de 
limpa  conciencia,  alheyo  de  ambição,  perpetuo  valedor 
dos  beneméritos  ,  amparo  dos  pobres  ,  e  chamado  com 
jufta  razão  :  Delicias  de  Portugal*  Seus  exercícios  erão  o 
eítudo  das  artes  liberaes  ,  íiingularmente  das  armas,  e  Ca- 
vallaria  ,  em  que  era  taõ  forte,  e  taõ  deftro  ,  que  nin- 

guém em  feu  tempo  lhe  fez  ventagem.  Nas  feftas  de  Ca- 
nas ,  Touros,  e  Torneos,  foi  feropre  o  objecto  das  ma- 

yores  admiraçoens  ,  e  as  mais  vezes  levou  os  primeiros 
prémios.  Teve  por  Meftre  nas  Mathematicas  ao  famofo 
Pedro  Nunes  ,  Portuguez,  o  mayor  homem  ,  que  houve 
nellas  por  aquelle  tempo  ,  e  íahio  taõ  aproveitado,  que 
compoz  hum  livro  de  proporçoens  ,  e  medidas  de  muita 
cunoiídade,  e  erudição.  Era  também  inclinado  á  poezia: 

Eícreveo  algumas  Comedias  ,  que  para  aquellcs  tempos 
craõ  coufa  grande,  e  para  eftes  nao  indignas  de  ferem  e£ 
timadas,  por  ferem  cheyas  de  muitos  dictames  políticos, 
de  muitas  fentenças  moraes  ,  e  diferetas  galantarias.  Em 
idade  mayor,  e  deícnganada  ,  fez  o  Soneto  feguinte. 

Hora* 
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^Tde„,  Horas  breves  do  meu  contentamento* Noveb.  ji 
nunca  me  pareceo  ,  quando  vos  Unha  , 
que  vos  vtffe  mudadas  tao  azinha 
em  tam  compridos  dias  de  tormento. 

Os  meus  Cajhllos ,  que  funda  no  vento  , 
o  vento  mos  levou  ,  que  mos  fo/linha* 

Do  maly  que  me  ficou  ,  a  culpa  he  minha  , 
pots  [obre  coufas  vans  fiz  junda mento. 

Amor  com  falfas  mo/iras  apparejfe , 
tudo  pojjwel  faz ,  tudo  afleojira  > 
e  logo  no  melhor  defappare/fe. 

Oh  dano  grande ,   e  grande  dejventural 
Por  hum  pequeno  bem  ,  que  desjaltjfe  , 

aventurar  hum  bem  ,    que  fempre  dura. 

(jlozoa  cftc  Soneto  com  admirável  propriedade,  c  elegân- 
cia, o  cxcellente  Poeta  Portuguez  ,  Balthezar  EfUço,  nà 

íua  Poezia  Varia.  Foi  Duque  de  Beja  ,  Condtítavel  do 

Reyno,  Dom  Prior  do  Crato,  e  Senhor  de  S*±rpa ,  Mou- 
ra, Covilhã,  Almada  ,  e  outros  legares.  Vagando  por 

morte  do  Senhor  Dom  Jorge  de  Lancaftre  os  Medrados 

de  Santiago,  e  Aviz  ,  c  fendo  coitume  neíle  Reyno  da- 
rem-fe  ao*  Infante»,  foi  tai  o  feu  dcíintercíle  ,  e  amor  do 

bem  publico  ,  que  perfuadio  a  EIRey  os  uniífe  à  Coroa. 

Na  jornada  ,  e  conqniíla  de  Tunes  obrou  as  glorirfas  ac- 

dc julho!  Çocns  ,  que  referimos  em  outros  lugares.  Voltou  cheyo 

de  aplaozos»  ao  Reyno  ,  e  profeguio  em  ravortecr  os  bene- 

méritos com  o  mcímo  empenho,  e  beneficência  que  ar  - 
tcs.  As  feiçoens  do  rodo  ,  e  eftatura  moíhavão  fru  ani- 

mo ,  e  condição  real  :  Era  de  boa  prezença  ,  e  difpoíi- 
çao:  Tinha  no  faiar  muita  graça  ,  ícm  perder  a  gravida- 

de. No  amor  para  com  icus  pays  ,  e  irmãos  ,  foi  eftrc- 
mado:  Para  os  k*us  criados,  antes  foi  pay,  que  Senhor. 
Rendia  profundas  obediências  ,  e  vencraçoens  a  EIRey 
feu  irmão,  caufa,  poique  efte  o  amou  fempre  muito,  c 

nao  rezolvia  Coufa  alguma  fem  feu  confelho.  He  íenten- 
ça  defte  Principe  ,  que  melhor  fe  conheúao  os  homens  em 

huma  hora  de  jogo  ,    que   em  muitos   annos  de  conve* fa %a"> \ 

Nun- 
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Nunca  cazoa  ;  Teve  hum  filho,  que  foi  o  Senhor  Dom  ̂ la  27« 

António  ,  do  qual  jà  falíamos  cm  outros  dias.  Morrco  ._  ® 
íantamente  nas  cafas  do  Conde  de  Linhares  (  hoje  Mof- 
teiro  de  Agoftmhas  Deícalças)  neftedia,  em  huma  Quar* 
ta  feira ,  anno  de  i  5  j  5.  com  quarenta  e  nove  annos  ,  c 
nove  mezes  de  idade.  Foi  fepultado  com  univeííaí  fenti- 
mento  dos  Portuguezes  no  Real  Mofteiro    de  Bcilem. 

VII. 

DOm  Fernando  de  Menezes,   fegundo  Conde  da  Eri- 
ceira,  fexto  Senhor  do  Lowiçal  ,  militou  no  Eftado 

de  Milaõ  ,  e  depois  da  Acciamaçaõ    nas   campanhas   de 

Alem-Tejoj   Teve,  com  patente  de  Governador  das  Ar- 
mas ,  a  Intendência  das  fottificaçoens  ,  e  defenças  da  ma- 

rinha de  Aveiro,  Boarcos,  Peniche,  Setúbal  ,   e  Lisboa  ; 
Paliou  a  Africa  por  Governador  ,    c  Capitão  General  de 
Tangerc  ,   onde,   com  igual  valor,  eaftuciaem  mais  de 
íínco  annos   fez  guerra  aos  Mouros  ,  e  fez-,  que  vinte  e 
finco   mil  levanuflem    o  citio  daquella  Praça  ,    deixando 
muitos  mortos  no  campo.    NaÕ  fó  foi  famoío  com  a  cf- 
pada ,  mas  com  a  pena  bem  aparada  ,  com  que  compoz 
na  lingua  Latina  a  Hiftoria  impreíía  do  tempo  dtlRey  D. 
Joaó  IV.  cm  que  igualou  a  Tito  Livio  ,  do  qual  ío  no  tem- 

po foi  precedido.   Em  diverías  lingnas  eícreveo  em  proía, 
e  verfo  excellentes  obras  ,    c  prezidio   em  muitas  Acade- 

mias.   Foi  Gentil-homem  daCamera  do  Infante  Dom  Pe- 

dro, depois  Rey  11.  do  nome  ,  do  Ccmíelho  de  Guerra, 

da  Junta  dos  três  Eftados ,   Regedor  das  Jnftiças  ,   Confe- 
lheiro  de  Eftado.    Teve    muitas   virtudes  Chriftãs  ,   mo- 
raes,   e  heróicas.    Morreo  na  idade  de  oitenta  e  finco  an- 

nos ,  no  de  1600.  havendo  nafeido  nefte  dia,  em  que  eíla- 
mos  de  1614- 

VIII. 

NO  mefmodia,anno  de  1490,  em  Domingo, entrarão 
em  E? ora  ,  onde  entaõ  aífiftia  a  Corte ,  os  dous  Prín- 
cipes rezem  cazados ,  Dom  Aífonío,  filho  dos  Reys  Dom 

Joaõ 
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Dia27.joaõ  li.  e  Dona  Leonor,  e  Doaalfabel,  filha  dos  Reys 
„    ,,   Catholicos.    A  pompa,  oefplendor,    a  nweílade    deita 

memorável  tançao  nao  cabe  nas  esferas  da  eloquência  ,  e 
tranfcende  todas  as  pinturas  ,   que  inventou    a  rethcrica. 
Em  França  ,  em  Inglaterra  ,  em  Flandes ,  em  Itália  ,  em 
Caílella  ,  em  Portugal  ,   fe  trabalhava    de  muitos  tempos 
antes  na  fabrica  de  preciofos  borcados ,  telas,  frdas  ,  ta* 

pecarias,  joyas,  jaezes  ,   e  de  outras  grandioías  ptcven- 
çoens  de  adorno  ,  e  luzímento,    Viraõ-fe  então  executadas, 

e  reduzidas  a  eífeito  as  ideas  mais  extravagantes ,  que  for- 
mou a  Uberdade  da  imaginação  nos  fabulolos  livros  de  ca- 

vallarias.  Sahirão  os  Principes  do  Convento  do  Espinhei- 
ro, diítante  hum  bom  efpaçodaquella  Cidade  ,  e  precedia 

toda    a  nobreza  de  Portugal,  e  muita  de  Caíleiía  ,  e  de 

outros  Reynos  com  [azidiíímas  galas ,  e  joyas ,  e  todos  os 

outros  adereços ,  que  fervem  â  pompa,  e  galantaria  corte- 
zã  nos  aótos  de  mayor  empenho,  e  gofto.   VinhaaPrin- 
ceza  entre  EiKey,    e  o  Principe  ,  e  a  levavão  de  rédeas 
(  a  uzo  daquelles  tempos)  o  Duque  de  Beja  Dom  Manoel, 

e  o  Senhor  Dom  Jorge,  rilho  dcUley.    As  danças  ,  as  maf- 
caras  ,   as  folias  ,  e  outras  invençoens  feftivas,  e  alegres 
enchião  conruza  ,  mas  airofamente  todo  o  caminho.    As 

ruas  da  Cidade  íe  viáo  cobertas  de  telas ,  e  borcados  >a  qual 
melhor,  e  mais  viílozn.   Os  arcos  triunfaes,   e  os  theattos 

cómicos  erâo  em  grande  numero,  e  em  cada  hum  fe  vião 
differentes  reprekntaçoens  ,  já  de  ameniííimos  jardins,  já 
de  frondoíos  bofques  ,  já  de  fumptuofos  palácios  ,   e  até 

das  eiferas  celeftes  ,  coroadas  de  eftreilas  de  ouro  ,    e  af- 
fiílidas  de  coros  de  Anjos,   e  de  figuras  humanas  de  hum, 

e  outro  fexo,  ríquiííimamente  veítidas,  que  em  verlo  ,  e 
prola  auguravaõ  aos   dous    Príncipes   futuras   felicidades  $ 
Sendo  taô  difcrcta  a  contextura  das  letras,  taõ  acorde  a 

armonia  das  vozes  f  taõ  alegre  oeílroxado  dos  inítrerren- 
tos  ,  taõ  viftofa  a  pompa  das  preípeciivas  ,  taõ  fuave  a 
fragrância  dos  aromas,  taõ  lufiroío  o  aceyo  das  gaias ,  que 

parecia   haver-fe  transformado   a  terra  em  hum  deliciofo 
paraizo  ,  onde  os  íentidos  ,  e  potencias  logravaõ  quanto 

pode  dezejar  o  goílo  ,  e  muito  mais  do  que  pude  defere- 
ver  a  narração.  Chegarão  as  Pefloas  Reaes  a  Palácio,  e 

porque 
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porque  eftc  íe  julgara  curta  esfera  para  os  prevenidos  fcí-^,a27* 

tejos,  íe  havia  fabricado  de  novo,  junco  a  elle  ,  hum  Íàl-N   %u 
laò  de  trezentos  palmos  de  comprido  ,  fete.nta  e  finco  de 

largo  ,   e  de  alto  outros  tantos  ,  com  entradas  ,  e  faidas 
por  tal  ordem  ,  que  os  aííiftentes  podiáo  entrar  ,  e  íahir 

quando  quizdTem  ,   íem  caafar  >  ou  receber  impedimen-, 
to.    Perfdção  ííngular  ,  lograda    no  augúrio  Coliíeo  d) 

Eroperador  Veípaciano.    Via-fe  todo  o  íalião  cubrto  de 
preciofiifimos  borcados,  tellas ,  e  fedas  decores,   e  feitios 
ihfferentes  ,   e  ailumiado  com  trezentas  tochas  ,    humas 

pendentes  em  candieiíos  dourado*  t  e  outras  nas  mãos  de 

pagens  >  vertidos  ricamente;  e  burr-a*,  e  outras  reverbe- 

rando em  infinitas  joyas,  e  pedras  preciofas,   ma*tiplica- 
yaõ  também  inhuitamente    os  reíplanuores.    Aqui  houve 

Juíldiílimos  faraós  ,  em  que  entrarão  as  Petloas  Reaes  ,    e 

os  principaes  Cavalieiros  ,  e  Damas  da  Corte  ,   competia* 
do-íe  em  ornato,  e  ríquszi,   c  por    vezes  chegarão   ao 
numero  de  duzentos  de  hum  ,   e  outro  fexo  ,  veíiidos  em 

opas  roçagantes  de  borcados,  e  tellas  de  ouro,  e  prata  * 

que  longamenre    lhe  arrailavao    pelo  chaõ.    Alli  (  entre 
outras  varias  ,    e  maraviiholas  reprezentaçoens  )  fe  for- 

mou huma  noite  hum  largo  mar  com  avtirkicfa  eftrrctu- 
ia,   e  nelle  navegarão  navios  com  osmaftros,   eentenas 
dourados  ,  as  veias  de  borcado  ,    e  as  cordss  de  ceda  ,   c 

ouro  ,    e  de  tanto  corpo  ,   que   dâvaõ   lugar    baílante    a 

muitos  Cavalleiros.   Os  quaes ,  ao  modo  dos  Andantes ,  vie- 
râo  deíariar  aos  da  Corte  para  asjuítasj  e  .Tomeos ,  qns 

íe  anéavaõ  difpondo;   e  tazendo-fe  os  navios  em  differen- 
kcs  bordos,   dando  repetidas  íalvas  ,  encherão  de  juíla  adf 
miraçsõ  os  entendimentos  ,   de  alegria  os  coraçoens.    Alli 

fe  derâo  eípSendiífimos  banquetes  ,  dignos  da  íoberana  ma- 

geftade   de  hum  grande  Rey  ,   empenhado   em  genera- 
las profuzoem.    Comia  õ    na  meza  principal  os  Riys  ,  e 

Príncipes  ,    e  o  Duque  Dom  Manoel  ,  e  o  Senhor  Dom 

Jorge ,  è  o  Embaxador  Caílelhano  Dom  Rodrigo  de  U  ihoa. 

kNas  outras  mezas  (  que  oceupavaõ  todo  o  comprimento 

do  íailaõ  )  comiaõ  os  Prelados,  Cavalíeiros,  Damas,  e 

Matronas  da  primeira  calidade.  Nos  aparadores  appare» 
cia  o  ouro  ,   e  a  prata  aos  montes  em  peças   de  cxctííiva 

Eee  gran» 
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Dia  27.  grandrz.5,  nas  quaes,  ainda  era  mais  preciofa  a  foi  rua  , 

v^^u  <?QC  a  matéria.  Os  manjares  exquiiltos>  felc&os,  erários 
Noveb.  fla-  jgjxayão  >  que  dezeiar  ao  mais  golofo  apetite.  Ao 

mefmo  tempo  fe  iizongeava  o  gofto  com  a  fuavidade ,  c 
a  vifta  com  a  invenção.  Porque  appareciaõ  alli  aliados  os 
bois  inteiros  ,  como  fe  eíliveraõ  vivos ,  com  pontas  ,  e 
unhas  douradas  :  Aílim  os  outros  animais  terreftes  ,  que 
fervem  ao  alimento  dos  homens :  ArTira  as  aves  de  todas 

as  caftas ,  que  enganavaõ  os  olhos,  e  fe  moíhavaõ  mais 
promptas  ao  vo-o ,  que  rendidas  ao  arbitrio  dos  convida- 

dos: Os  doces  também  appareciaõ  em  diverías  formas  de 
Caílellos  ,  de  Cidades  >  de  navios  ,  e  outras  ,  cm  qae  o 
artificio  naõ  era  menos  goftofo ,  que  faborofo  i  As  frutas, 
naõ  fó  as  naturaes  da  terra,  mas  de  outras  muy  diftantes, 
faziaõ  crer  ,  que  ainda  naõ  era  palTado  o  veraõ ,  nem  o 
outono  ;  porque  todas  as  que  cíías  eftaçoens  do  tempo 
daõde  fi ,  Te  logravaõ  alli  juntas,  e  frefeas.  Naõ  íe  con- 

tinha dentro  cm  Palácio  a  grandeza  dos  banquetes:  dila- 
tava-íe  copiofsmente  a  todo  o  povo,  que  cm  muitos  dias 
naõ  teve  o  cuidado  de  biaícar  de  comer  ,  e  livre  defte 

(  que  he  para  elle  o  mayor  )  fe  oceupava  em  contínuos 
bailes,  e  outras  demonftraçoefts  de  alegria,  fe  menos  lu- 

zidas, naõ  menos  afftctuoías.  Velhos,  e  moços  naõ  cef- 
fav.õ  na  repetição  de  alegres  vivas  ,  que  juntos  com  o 
eílrondo  das  falvas,  em  qoe  também  naÔ  cclTavaõ  as  boc- 
cas  de  fogo  ,  de  que  a  Cidade  eftava  bem  provida  ,  e 
comos  repiques  dos  linos  ,  difeorria  por  todas  as  ruas, 
e  praças  hum  eílíondo  perennc ,  hum  alvoroço  plaufivei, 
huma  alegna  inexplicável.  Segniraõ^fe  touros  ,  torneos, 
carreiras,  canas,  íortilhas ,  c  juftas,  em  que  entrou  EI- 
Rey  ,  c  grande  numero  de  Senhores  $  e  excediaõ  a  toda 
admiraçsô  o  lezimento  ,  e  pompa  das  galas,  o  aceyo,  e 
riqueza  das  librés  ,  o  adorno  dos  cavallos  j  O  que  tudo 

não  defeia  de  precioíos  borcados  ,  e  ricas  tellas  ,  c  fran- 
joens  de  ostro  ,  e  prata  ,  que  fe  variavaô  cada  dia  ,  naõ 

apparecendo  no  de  hoje  o  que  fe  vira  nó  precedente.  Sa- 
hiraõ  os  Cavnlleiros  com  lanças,  c adargas  douradas,  nas 

quais  (c  viaô  imagens  dinccrentes>cdiícretas  inicripçoens. 
Àpurou-fe  naqueiles  jogos,  naÔ  menos  a  dcftrtza ,   que  a 

biziir- 
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bizarria  ,  c  íe  deraõ  riquiílimos  prémios  aos  vencedores  ̂   Dia  27. 

r  os  primeiros  levou  EiRey  ,  fem  fer  lifonja  ,  porque  co-^.  ,,, 
nhecidamente  excedeo  a  todos  -t  e  Ei&ey  os  repartia  lo- 

go por  diferences  pcííoas.  Durarão  as  fcftas  largos  tem- 
pos ,  e  atada  quafi  oito  mezes  depois  íe  profeguiiaõ  era 

Santarém,  quando  íuecedeo  a  trágica  morte  do  Príncipe. 
Verificando  íe  aquelia  verdade  laítimoía  ,  de  que  íempre 
os  fins  do  mayor  goíío  faõ  principies  da  mais  íenfivel  dor. 

/ 

VIGÉSIMO  OITAVO  DE 
NOVEMBRO. 

I.  0  Senhor  Dom  Duarte  ,  filho  do  Infante  Dom  Duarte, 
II.  0  Venerável  Padre  Manoel  de  Jefm  Marta. 
III.  Dom  JoaÕ  de  Ataíde ,  Cónego  Regular, 
IV.  Fr.  Ajfonfo  da  Cruz, 

I. 

M^^V SENHOR  Dom  Duarte  ,  Duqrte  de  Guima- 
raens ,  decimo  Condeílavel  de  Portugal ,  filho 
dos  Infantes  Dom  Duarte,  e  Dona  Iíabel  ,e 
irmaô  da  Senhora  Dona  Maiia  ,  Prínceza  de 

Parma,  e  da  Senhora  Dona  Catharína,  Do. 

queza  de  Bragança  j  Príncipe  todo  de  ouro  ,  pela  Índole 
íaaviffima  ,  de  que  o  Ceo  o  dotou  ,  a  que  ferviaõ  de  ef- 
maltes,  heróicas  prendas,  e  fingolares  perfeiçoens  ,  ver- 

dadeiramente dignas  de  Império  -}  Foi  taô  dado  aos  exer- 

cícios òâ  piedade,  e  religião  ,  que  Te  entendia  vulgarmen- 
te ,  que  conlervara  toda  a  vida  a  graça  Bautifmal  -y  Para 

os  da  guerra,  le  moftrava  piompto  ,  e  di  (temido,  c  co- 
mo tal,  o  elegeo  EIRey  Dom  Sebaftiaõ  [  grande  amartel- 

lado  dos  valeroíos  )  para  General  de  huma  poderofa  Ar- 
mada ,  cajo  íucceíTo  dizemos  em  outra  parte  $  Era,  em 

fim  ,  as  íegundas  ,  e  mais  bem  fundadas  cíperahças  dos 

amantes"  da  Pátria  ,  como  immediato  Succtííor  daquelle 
Rey  ,  cuji  vida  prometia  pouca  duração  pelas  fuás  te- 

Eee  ij  meridades, 
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Dia  2S.  meridades,  como  pouco  depois  fe  vio  na  batalha  de  Alcácer^ 

£,  Meoos  de  dous  anãos  antes  delia,  aíTiftindo  o  Duque  Con- 

'  dcftavel  na  Cidade  de  Évora,  e  cftando  em  oraçaô  ,  cu- 
vio  huma  voz,  que  lhe  dizia:  Duarte ,  querei  o  Reyno  de 

Portugal  %qu  o  doCeo*  Ao  que  ellercípondco  com  tcrmííimos 

affect os  j  Senhor  o  Reyno  do  Ceo  he  o  que  quero  ,-  E  logo 
ao  outro  dia  cahio  enfermo, e  em  breve  o  levou  Deos  para 

fi;  Foi  fepultado  noC  >llegio  da  Companhia  da  mefma  Ci- 
dade c  fuecedeo  íua  dicoía  morte  ncfte  dia,  anno  de  1576. 

11. 

O  Venerável  Padre  Manoel  de  Jefus  Maria  ,  foi  nata- 
ral  de  Arrifana  de  Souía  ,  e  fundador  da  Congrega- 

ção dos  Clérigos  Agonizantei  neftc  Reyno  de  Poitugal. 
Éílabeicceo  a  íua  primeira  Cafa  na  Província  de  Alente 

jo  no  ficio  chamado  Tomina  ,  termo  da  Villa  de  Moa-. 
ra  ;  por  cuja  caufa  foi  três  vezes  a  Roma,  iempre  a  pè, 

para  confirmar  os  eílatutos  da  mefma  Congregação  j  o 
que  alcançou  da  Santa  Sè  Appoftoíica  cm  vinte  e  tres  de 
Dezembro  de  1709.  Foi  Varaô  Apoftolico  ,  de  animo 
fincero,  c  humilde  ,  e  muito  ardente  no  zelo  da  falva- 

çaõ  das  almas.  Cheyo  de  virtudes  ,  trabalhos  ,  peniten- 
cias, e  mortihcaçoens ,  faleceo  em  Lisboa  nefte  dia  an- 

no de  1710.  com  fcífenta  e  ícte  de  idade  ,  c  trinta  c  oi- 
to de  Religião.  Foi  ícpultado  em  depoíito  na  Capclla  do 

Anjo  São  Rafael  do  Convcnro  de  NoíTa  Senhoia  da  Gra» 

ça  do*  Religiofos  de  Santo  Agoftinho  com  grande  con- 
curço  das  Religioens,  Nobreza»  e  povo. 

111. 

Om  Joaõ  de  Atayde  ,  Cónego  Regular  de  Santo 
Agoftinho  ,  natural  de  Coimbra  ,  filho  de  Dom 

Payo  de  Atayde ,  c  de  Dona  Leocadia  Soares,  Senhores 

do  lugar  de  Atayde  n3  Província  de  Entre  Douro,  e  Mi- 
nho ,  foi  hum  dos  primeiros  difcipulos  de  Saô  Theoto- 

mo  ,  c  o  terceiro  Prior  do  Morteiro  de  Santa  Cruz  de 

Coimbra.    No  tempo  do  ícu  governo  ,    em  atencaõ  ás 
fuás 
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fuás  virtudes  ,    c  merecimentos  ,    fe  íizcraõ  grandes  doa- Dia  28. 

çoens  de  Igrejas,  e  rendas  ao  mefmo  Moíteiro ,   c  fe  lhe     de 

iugeitou  o  de  Sanca  Cruz  de  Cortes  junto   a  Cidade  Ko*     ove  * 
drigo  em  Cafttlla.    Foi  grande  defprezador  das  honras  do 
mondo.   EIRey   Dom  Arfonío  Fcnriqars  ,  cm  cujo  Paço 
fc  criara   Dom  Joaò  ,    nunca    pode    peifuadillo  t    a  que 

accitaííe  a'gum  Bifpado.   Prediffc  muito  antes  o  dia  da  Tua 
morte,  e  muito  preparado  para  ella  íalcceo  neite  dia,an- 
no  de  1 1  84. 

IV. 

FRey  ArTonío  da  Cruz  ,  Monge  de  Saõ  Bernardo, 
depois  de  Çer  muitos  annos  Meftre  dos  Noviços,  foi 

excellente  Geral  da  mefma  Ordem,  Imprimio  dous  livros 

tora  o  titulo  de  Efpeihos  ,  hum  da  perfeição  ,  outro  de 
Religioíos.  Morreo  piamente  00  anno  de  1616.  em  Alco- 

baça ,  onde  fe  vè  retratado  entre  os  Varoens  illuftres 

daquella  Ordem. 

VIGÉSIMO  NONO   DE  NOVEMBRO. 

I.  Ajuftaõ  fe  Pazes  entre  Portugal,   e  Caftella. 
II.  Dom  Theodofto ,  Duque  de  Bragança  II  do  nome. 
III.  Dom  Ande  de  Almada. 

IV.  Jozè  da  Natividaâe. 

1. • 

ORTADA  CítcIIa  de  tantos  golpes,  efvai- 
da  de  tanto  langue,  que  deixou  na  memorá- 

vel batalha  de  Aljubarrota  ,  e  em  outras ,  que 

H  fc  lhe  ieguiraõ  ,  em  que  fempre  foi  fangra- 
da,  e  vencida  pelo  feiro,  e  braço  Poituguez; 

Vendo-fe  fem  as  praças,  e  terras,  que  occopava  cm  Por- 
tugal ,  e  que  jà  lhe  tomávamos  as  fuás  ,  e  fazíamos  a 

guerra  dentro  cm  íoa  própria  caía  $  procurou  EiRry  Dom 

Joai 
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Dia29joaõ  1,  de.  Ciíldla  fazer  tre^o**  com  E<Rey  Dorn  ToaõJ'. At 

de  de  Portugal  ,  e  eíle  lhas  concedeo  p  pr  três  annos  cem 

"condiçjein  de  honra  ,  e  ventagem  nolíi  ,  e  íe  tíigoou 
o  tratado  neste  dia  ,  anno  de  1385?.  Morto  depois  o  de 
Ciitella  difgfaçadainentc,  feo  hino  Dum  Hemique,  que 

lhe  fjccedco ',  ratificou  as  na  climas  trrgoas  no  anno  de 

1393.  e  as  prorogou  por  quinze  annos.  Faltando  ,  po- 
lém,  á  religiofa  obfervancia  delias,  íhe  tomamos  cm  re* 
prezalia  a  Cidade  de  Badajoz  ,  cora  que  fe  renovarão  as 
gaerras,  as  quaes  íe  concluirão  com  as  pazes  de  Ayton 
de   1411. 

11. 

NO  me  imo  dia,  amiò  de  i6$o.  faleceo  no  Palácio  de 
ViHa  Viçofa  oSereniífimo  ienhof  Dom  Theodozio, 

Duque  de  Bargança  ,    íegnndo  do  nume  ,   e  ú  tini  O  na  or- 
dem  dos  Duques  daquelia  Real  CjÍj,    t  terceiro  Duaue  de 

Bircellos.    Foi  Príncipe  cfclarecido  em  vi: rude.*.    No  txrr- 
cicicio  delias  le  criou  d,  ide  Menino  ,  e  continuou  ate   a 

.mOfte  Com  admiráveis   pipgrclloi.    Sendo   de  onze  annos 

pilTou  com  EIRey  Dom  Sebaíliâo  a  Africa  ,    naouclla  in- 
felice  jornada  ,   em  que  fe  perdeo  o  rmímo  Rty  ,   c  o  Rey- 
ooj    Ao  tempo    de  fe  atacar    a  batalha  ,  ordenande-lhe 

EIRey,   que  naõ  fahiííe  da .íua  tenda,   por  fua  pouca  ida- 
de,   lhe  cúítou  muitas    lagrimas    cfta  prohibição  ,  e  com 

repetidas  inftancias  pedio  a  revogação  dvlla.   Desbaratado 

laítimofamente  o  noílo  Exercito  ,  ficou  pmioneiro  ,  e  na* 
quelle  fragante  recebeo  huma  ferida  ,  contente  por  der- 

ramar o  fangue  em  obfequio  da  Fé  ,   e  do  feu  Rcy  ;   fen- 
do levado  ao  de  Marrocos,    lhe  perguntou  eíle  por  galan- 

taria,  vendo-o  taô  Menino  ,  e  armado:   Se  \'tèi a  lambem 
a  matar    Mowosl     Naõ  nygop  ,  nem  concedeo  :   Porque 

o  primeiro  pareceria  fraqueza  ,o  íegundo  arrogância  ;  / 'im 
(di líe)  para  fazer  o  que  EIRey  meu  fhihor  me  manda  ff e. 
Difcrctiíhma  rcpoíra,   em  hum  tal  cafo  ,   e  digna  ce  hum 
prn  le itiíTi  no  Varão.    Confeguindo  a  liberdade    de  entre 

os  loh-.i*,   mrecia  começar  a  perdella  entre  oCatholicos, 
porqac  fendo  trazido  a  Andaluzia  ,  o  Duque  de  Medina 

Sydo- 
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Sydonia>  por  ordem  delRcy  Filippc,  chamado  o  Pruden-  Dia  29» 
te  ,  o  deteve  muitos  mezes  com  o  efpcciofo  pretexto  de  o  >j  véb 
feftejar ,   como  a  parente  ,  de  quem  muito  le  honrava,  Mal 
a»  feftat  para  quem  as  não  quer  ,  faô  difgoftos ,  e  aquel- 
Ias,  viftas  por  dentro, craõ  prizoens  alegres.  Bem  o  eo- 

tendeo  o  afligido  Príncipe  ,  e  parecendo-lhe  ,  que  a  lua 
retenção  feria  mais  dilatada  efereveo  aos  Duques  tem  Pays, 

perfuadindo-os  com  razoens  cfHcazet ,  a  que  por  nenhum 
modo  deziítifíem  do  direito  ,  que  tinhao    à  íucceíTaõ  da 
Coroa,  nem  a  troco  da  íua  liberdade  ,  porque  elle  a  ia- 
crificava  de  boamente  em  ferviço    da  Pátria  ,  e  obfequio 
da  Nação.     Mas  ElRey  Filippe  ,  que  já   a  efte  tempo  íe 
coníiderava  feguro  na  pertençaõ  da  Coroa  ,  tanto  pelos 
ameaços  do  poder  ,   como  pelos  poderes    dai  dadivas,   c 
píomelTas  ,  finalmente    lhe  deo   licença  para  vir  para  o 

Rcyno,  mandando-lhe  expreífar  ,  que  teria  grande  gof- 
to,  de  que  paííalTe  pela  Corte,  porque  o  dezejava  ver,  e 
honrar  como  a  fobrinho  feu  ,  que  era  ,*  Mas  ellc  temendo 
novos  perigos,  buícou  razoens  de  efcuzar-fc,c  caminhan- 

do direito  a  Portugal  fe  reftituio  aos  olhos  ,  e  braços  de 

feus  Pays.   Nas  revoluçoens,  que  entaô  havia  (obre  a  Íuc- 
ceíTaõ ,  não  teve  pouco  que  íentir ,  pela  menos  activida- 

de de  feu  pay ,  o  Duque  Dom  Joaõ,  e  pela  muita  indife- 
rença (  outros  lhe  chamaõ  menos  arTeóto  ]  de  feu  tio  o  Car- 

deal Rey  aos  Príncipes  de  Bargança  j  Excluídos  eftes  fi- 
nalmente do  Trono  ,  morreo  pouco  depois  o  Duque  Dom 

]oaõ  ,  e  fuecedendo-lhe  íeu  filho  ,   Dom  Theodozio  ,  (e 
retirou  efte  para  Villa  Viçozâ,  onde  confervoíi ,   e  man- 

teve huma  familia,  e  grandeza,   naõ  deiigual  à  dos  Reys. 
Primeira,  e  fegunda  vez  vier.iõ  os  Inglezes  fobre  Lisboa 
guiados  ,  e  perfuadidos   do  feohor    Dom  António  ,  e  de 
huma  chegarão  a  faquear  os  burgos  •  De  ambas  acodio  o 
Duque  Dom  Theodozio  ,  como  Condeftavel  ,  e  baftou 
íó  a  fama  da  lua  vinda,  para  fazer  retirar  aos  inimigos* 
Ontra  vez  veyo  a  Lisboa  ,  para   fe  achar  também  como 

m  Condeftavel  nas  Cortes  ,  que  na  mefma  Cidade  fe  Cele- 
brarão, quando  veyo  a  ella  Filippe  III.  e  já  entaõ  osCaf- 

telhanos  o  começivão  a  temer  ,  e  por  muitos  modos  in- 

tentarão a  mina  da  fua  pcíToa,  e  Gafa.  No  dia  do  juramen- 
te 
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Pia  29.  to  do  Príncipe  D.  Filippe,  feito  nas  mefmas  Cortes ,. ao  ttm> 

--    po » que  o  Duque  íe  apeava  à  porta  do  Palácio  ie  travou  hu. 

"  ma  briga  com  osfeoi  criados  ,  bufeando-fe  occ&íia.õ  de  of* 
fender  ao  amo ,  e  hum  Toldado  da  guarda  aífectando  nsò  o 
conhecer  ,  com  atrevimento  infulente  lhe  encarou  hum  ar- 

cabuz,*  Mas  o  Duque  ,  que  coo iv  cia  donde  íe  urdia  a  farça, 
fem  dar  iiJicioda  menor  alteração,  oafaftou  brandamente 

dizendo  psra  ellc,  e  para  muitos  outros,  que  eítavaõ  diante: 
Deixaime  entrar ,  que  não  fe  pode  ca  fazer  tjiajejia  fem  mim. 

Fizerão  fe  dcmonftraçoens  de  fe  proceder   ío  caftigo  do  lol- 
dado  ,  ma>  por  interccífaõ  do  Duque  >  íe  lhe  perdu-cu  facil- 

mente, porque  nmguefti  caftiga  corn  efjeito  o  meímo  deli- 
cio ,  de  que  foi  author.  Toda  via  não  íe  animarão  os  Caíle- 

íhanos  a  moftrar  a  cara  defeuberta  a  fua  emulação  ,  antes  EI- 
Rcy  Filippe  lhe  fez  muitas  honras  ,  c  nas  fnnçoens  publicas 
o  metia  configo  d;. baixo  da  cortina,  c  nas  deipedidas  lhe  íi- 
gaifícou  a  vontade,  com  que  fe  achava  de  lhe  fazer  mercês, 

ao  que  o  Duque  refpondeo  cilas  palavras ,  que  pelo  pezo ,  e 
gravidade  delias  merecerão  ficar  em  memoria    Os  Reys  (  dií- 
(c )  noffos  anteceffores  deixarão  tanto  à  Cafa  de  Bargança ,  que 

a  defubngaraò  de  ter  que  pedu\   Contava  já  u  mu  e  icte  an- 
nos  ,  c  em  taó  larga  ida  ie  ,.  c  a  mais  occahonala ,  nunca  fe 

foubc  delie,  nem  i\lhe  ouvia  acçaõ,  ou  palavra,  que  cffen- 

deiíe  a  modeftia ,  e  affim  proíeguia  ate  a  morte  -y  E  íó  pOr 
dar  fucceífaõ  à  íua  caía  ,  fe  íugeitou  muito  cont-a  íua  von- 

tade ,  e  já  tao  crecido  em  aunos ,  ao  fanto  jugo  do  Matri* 
monia.   Para  eíle,  digno  era  Theodefio,  pelo  leu  Real  fati- 

gue, e  naõ  menos  pelas  fuás  excellentes  prendas,   de  que 
aualqner  dos  grandes  Puncipes  da  Chriftandade  lhe  dèlle 

para  Efpoía  huma  fiíha  lua  •>   Mas  atraveffava-fe  Cafteíla  , 
como  Dama  zcioía,  e  defeonfiada,  e  daqGello. Corte  lhe  veyo 

ordem,  que  tiraiTe  o  peníamento  de  cazar  fóía  de  Heípa» 
nha.    Acomodott-íe  à  violência  dos  tempos.,  e  ajuftaraõ-fe 
ís  fuás  vedas  com  a  íenhora  D.  Anna  de  Valaíco  ,  filha  do 

Condeílavel  deCaftella,  o  qual  lhe  oíferecia  duzentos  mil 

cruzados  de  dote,  que  o  Duque  naò  quiz  aceitar,  man« 
dando-lhe  dizer  :   fjhie  a  Caza  de  Bargança  naõ  bufeava 

dote ,  fenaõ  os  dotes ,  e  virtudes ,  que  afama  dnulgava  fe- 
rem grandes  [  corno  eraõ  na  verdade  ]  em  fua  filha.    Com cíle 
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efta  fenhora  ,  viveo  com  admirável  concórdia,  porque  erà^1^20* 
rambem  admirável   a  coníbnaQcia  dos  génios,  e  das  v,r"Mov£b 
tndes  de  ambos.    Delia  teve  trez  filhos:  Dom  Joaõ  ,  de* 

pois  Rey    de  Portugal  ,  o  fenhor    Dom  Du;ute  ,   c  olc« 
nhor   Dom  Alexandre.    No  eílado    de  cazado  ,   e  depois 
no  de  viuvo,   naô  fó  proíeguio,  mas  reaíçou  os  exercícios 
da  perfeição  ,   a  que  dera  principio  defde  a  primeira  idade. 

Armou-fe  rigoroíameoce  contra  o  íeu  próprio  corpo,  caííi- 

gando-o  com  fortes,  e  frequentei  difeiplinas  acè  derramar 
muitas  vezes  copiofo  fangue  :   .Uzava  de  a! peros    cilícios, 

jejuava  eftmtamente  todos  os  dias  de  preceito  ,  a  que  aerc- 
centava  muitos  da  faa  devoção.   Na  quinta  ,   ftxta  ,  e  ía- 
badodifemana  íanta  jejuava  a  pão ,  eagua  ,  e  não  íahia 

da  lgreja  ,    nem  íe  deitava    em  cama.    Era  parciffimo  no 
comer  ,  e  nunca  em  fua  vida  bebeo- vinho,   por  marque 
es  Médicos  lhe  ioftavaõ  ,   que  convinha  para  a  íua  íaude. 
Rezava  todos  os  dias  o  Officiò  Divino  :  A0im  mefmo  re- 

zava outras  muitas  Oraçoens  ,  e  na  mental    gaitava  tara? 
bem  cada  dia  muitas  hotjas.    Repartia  grande  parte  dasíuas 
rendas  com  os  pobres ,  amparava  os  Oífbõs ,  e  as  viuvas 
com  grande  liberalidade  ,  c  com  muito  mayor  aos  que  de 

eftado  de  abundância  haviaò  cabido  em  pnbteza     Multi- 
plicando-fe  os  tributos,  com  que  os  Miniítros  de  Caitelia 
afligião  o  Reyno,    pagava  por  muitos    dos  feus  vaffailos, 
c  naõ  ceifava  de  fazer  naqueila  Corte  apertadas  inílancias 
a  favor  dos  Portuguezes  ,   dos  quaes  era  Rey  por  direito, 
e  pay  por  compaixão.    Todos  os  annos,  em  dia  de  Santa 
ifabei  ,   Rainha    de  Portugal  ,    de  quem   era   neco   neto, 
dava  de  comer,  e  vedir  a  doze  meninos,  e  2  huma  meni- 

na da  gente  mais  pobre  da  vifinhança,  e  os  íervia  à  me- 
za,  e  r  galava  ,  e  acariciava    com  grandeza  de  Principe, 
com  afícòtos  de  pay.    Foi  devotiílimo    do  Sacramento  da 

Eucariitia  ,   e  nunca  faltava  em  o  acompanhar  quando  era 
levado   aos  enfermos  ,    fim  reparar  na  hora  ,   nem  no  ri- 

gor do  tempo,    Succedendo  ocaío  de  Santa  Engracia  (de      j,^ 
que  falamos  em  outro  lugar)  deoterniííimas  [  rovas,  e  fez  peneiro, 
bheas  demonítraçoens  de  feotimento  ,  e  venerísçiõ.    E  a 

fingu^a**  devoto  do  Amado  Evangelifta,  c  lhe  edificou  em 
Viíla  Viçofa  hum  Convento.    Venerava  também  fin^u- 

FíF  larmente 
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Dia  29.  larmente  ào  Santo  Mártir  Euftachio,  a  quem  edificou  bu* 

M^.  nia  Ermida  Da  fua  tapada  -y  Da  qual  por  efta  occa Cuô  ,  da- 
remos  huma  abreviada  noticia.  He  a  tapada  de  ViUa  Vi- 

çofa  hum  cfpaço  de  quafi  trez  legoas  de  circuito  com  mu- 
ro, que  corre  outras  tantas,  donde  lhe  veyo  o  nome  ,•  A 

natureza,  e  o  artificio  concjrrerão  com  empenho  fingular 

a  fazer  aquelle  fitio  fummamente  aprazível  ,  c  delcitavel. 

Os  bofques,  os  pumares  ,  as  matas,  os  jardins  ,  as  íom- 
bras ,  as  agnas  t  os  viveiíot  de  aves,  e  peixes,  as  c?ças 

groças ,  e  meudas,  os  rebanhos  de  todo  o  género  de  ga- 
do ,  as  caías  de  campo  ,  tudo  alli  le  acha  com  lumma 

grandeza  ,  com  fumma  abundância  ,  com  lunma  per- 
feição. Em  fim  ,  baír.3  dizer  ,  que  na  difcripçaõ  dtíla 

celebre  tapada  ,  fe  empregou  a  pena  immortai  de  grande 
Lopo  da  Veiga.  Tornando  ao  noíío  Duque  ,  togo  ,  que 
acabou  de  prefazer  os  íeífenta  e  trez  annos ,  o  acometerão 
com  mayor  força  as  enfermidadci ,  e  reliAindo  a  todos  os 

remédios,  lhe  apreflarão  a  morte  ;  A  da  Duquesa  íua  mu- 
lher,  íuecedida  pouco  dantes  ,  lhe  chegou  muito  ao  co- 

ração, pelos  extremos,  com  que  a  amava  :  Logo  íe  per- 
íuâdio  a  que  naõ  tardaria  muito  em  a  ítguir.  Rezando  por 

aquelle  tempo  o  Offício  Divino,  e  chegando  àqucíla*  pa- 
lavras :  Unis  venit  ,  Vtml  Fmis  fez  paiza  ,  e  diííe  para  o 

leu  Confcífor  ,  que  rezava  com  elie:  Padre  eflas  palavras 
falao  comigo ,  eflas  haveis  de  tomar  por  thema  rias  minhas 

exéquias  :  E  aííim  foi ,  porque  crecendo  o  mal  cem  arre- 
batada fúria  o  poz  dentro  em  breves  dias  oa  ultima  extre- 

midade. Recebeo  devotiííimamenre  os  Sacramentos  ,  e  e'- 
teve  em  feu  perfeito  juizo  atè  a  ultima  hora  ,  e  quando 
já  não  faílava  ,  ouvindo  aqurllas  palavras  do  Píaln  o  trin 
ta  :  Efto  mthi  in  Deum  prctefforem  >  e  advir tindo  ,  que 

parava  o  que  as  repetia  levantou  a  vez,  e  proíeguio  di- 
zendo j  Et  in  domam  rejugti ,  nt  /a hum  me  Jactas  j  Dsííc  , 

e  ao  mefmo  tempo  efpirou  ditofamente.  Foi  íuz  morte 

ne&e  dia  ,  e  em  huma  íeíla  feira  ,  circunílancia ,  que  fe  te- 
ve por  miílcriofa,  por  haver  fido  devotiííimo  da  Paixão. 

Outra  circunílancia  fe  obfervcu  ,  também  rara,  e  foi, 

que  com  a  fua  vida  ,  acabou  de  arder  de  todo  com  ex- 
traordinária velocidade  a  f èla  ,  que  tinha  na  mão,  e  era 

àmef- 
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a  mefma  ,  com  que  havião  efpirado  todos  os  Duques  jeu$Dia2o^ 
predeceífores :  como  mofhando  o  Ceo  ,   que  os  lucccffo-..   e. 
r,n       •     \     n  •     •  -v-  ■  -      1  Noveb. 
res  deite  virtaolo  Príncipe  ,   ja  nao  hav.iao  de  morrer  no 
tftado  ,  e  esfera  de  Duques.  Precedeo  à  lua  morte  hum 

grande  ecciíple  da  Lua.  Fizerãofe-lhe  laraptuoíiííirnas  exé- 
quias, fendo  as  lagrimas  uaiverfaes  a  melhor  parre  da- 

queiia  fúnebre  pompa.  Foi  enterrado  do  Convento  de  Sa 

Paulo  ,  primeiro  Ermitão  ,•  obra  fua  ,  e  depois  tresiadado 
para  p  Convento  dos  Eremitas  de  Sanro  Agofíiaho  de 
Vilia  Viçoía  ,  jtzigo  commumdos  Puncipcs  deBargança» 

111. 

Om  André  de  Almata  ,    filho  de  Dom  Antaô  de 

Almada  ,    e  de  Dona  Viceocia  de  Caílr©  ,   Lente 

úa-âs  vezes  jubilado  de  Vefpora  de  Theoiogia  na  Umver- 
íidade  de  Coimbra  ,   e  naõ  o  foi  de  Prima,   por  fer  enta5 

de  propriedade  da  Ordem  dos  Pregadores ;   Homem  de  ad- 
miráveis letra*  ,  e  veríadiífimo  era  todas  as  feiencias  ,  e 

naõ  menos  vittuofo ,  que  iabio  :   As  íuas  palavras  eraõ  me- 
didas,  c  os  íeus  ditos,  (entéricas.  Vendo  hum  dia  a  cer- 

to Ertudante  nobre  na  porta  de  hum  livreiro,  lhe  pergun- 

tou,  que  fizia?   e  refpondcndo-ihe  o  Eftudante ,  que  tila- 
va comprando  livros  corioíos  para  paíTar  tempo  ,  lhe  tor- 
no j   Dom  André:  V.M.  compra  livros  para  paffar  ttwpoz 

E  cu  tomara  poder  comprar  tempo  para  paffar  Iwros.   Ajun- 
tou huma  inilgne  livraria  ,    que  deixou  ao  Colégio  Real 

de  São  Paulo,  onde  foi  Porcioniíla  ,   e  faieceo  nJ,e  dia, 

anno  de  1642.   em  o  quai  tinha  irnpieíías  mais  de  duzen- 
tas folhas  do  primeiro  tomo  de  três ,  que  havia  eicnto,e 

limado  íobre  a  mateiia  da  Encarnação. 

IV. 

Ozè  da  Natividade  ,   Lisbonenfe  ,   Cónego    da  Con- 

gregação   de    Saõ   Joaõ  Evangeliíla   ,    Mcftre  egré- 
gio de  Filofcfia,  e  Theoiogia,  Doutor  pela  Univer- 

fidade  uc  Évora  ,   Examinador  Synodal  do  Arcebifpado  de 

Lisboa,  e  das  Igrejas  das  Ordens  Militares  de  Chnfto, 
fff  ij  Santiago , 
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pia29.Satitiago,  Aviz,  c  Malta  ;  imprimio  finco  tomos  de  Ser- 

e^,  moens  com  o  titulo  de  Medalha  Evangélica  :  Mais  o  Re- 
formador Prodigiofo  ,  Sermão  na  fcfta  da  Canoniíaçaõ  de 

Saõ  Joaõ  da  Cruz  :  maif  hum  livro  de  Sacularitate  Cano~ 
nicorum  S<ecularium  :  mais  hum  livrinho  de  deveçoenf. 
Foi  bemfeitor  da  Igreja  de  Santo  Ploy  de  Lisboa  ,  onde 
faleceò  piamente  nefte  dia  ,  anno  de  1740.  com  oitenta 
de  idade.  Também  deixou  M.  S.  hum  excellente  opufeo- 
lo contra  o  tratamento  de  Vo[fa  mercê ,  que  hum  Prelado 
de  certa  Congregação  fagrada  intsoduzio  ,  e  eftabelcceo 
neíla  ,  defterrando  os  veneráveis  tratamentos  de  Pater- 

nidade y  c  Reverencia ,  cjue  ha  mais  de  três  feculos  íe  ob- 

fervavao  muito  exaóta,  c  religiofamente  na  mefma  fagta-» 
da  Congregação.  . 

«£S»  «§>  «69*  «55»  «§§»  «8S*  «5$*í«S  3»  *ê§»«g§»  <s§>«&>4£g»g> 

TRIGÉSIMO   DE   NOVEMBRO. 

I.  Saõ  Nathanael,  M. 

II.  Entra  em  Portuga]  a  Princeza  Dona  Joanna^  mulher  do 
Príncipe  Dom  JoaÕ, 

III.  Recebe  EIRey  Dom  Manoel  o  Juzao  de  ouro ,  ainflan- 
cias  do  Emperador   Carlos  V, 

IV.  Celebra  •/<?  o  cazamento  do  Príncipe  Alexandre  Farnezio 
com  a  Prmceza  Dona  Marta. 

V.  He  tomada  por  a/falto  a  Cidade  de  Beja. 
VI.  Conquijla  Qiraldo  Sempawr  a  Cidade  de  Évora, 
Vil.   Grande  incêndio  no  Real  Convento  de  Saõ  Francifco  de 

Lu  boa. 
1. 

M  Trégua  ,  Cidade  antiqoiíííma  ,  fituadá 

na  Dioceíi  de  Braga,  padeceo  martírio  nef- 
te dia  Saõ  Nathanael,  hum  dosfetenta  e  dons 

Diícipulos  de  Chrifto.  Foi  fepnltado  na  mef- 
ma Cidade  de  Trégua  ,  €  com  a  inundação 

4os  Alanos  fe  perdeo  a  memoria  do  feu  ícpulcro. II. 
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II.  de 
Novéb. 

ASfentado  o  cazamento  do  Príncipe  Dom  Joaõ,  fi- 
lho de  EIRey  Dom  Joaõ  III.  com  a  Princeza  Dona 

Joanaa,   filha  de  Carlos  V.   a  vieraõ  conduzindo  atè  os 
confins  de  Portugal  no  anno  de  1551.   Dora  Diogo  Lo- 

pes Pacheco,   Duque  de  Efcalona.    Dom  Pedro  da  Cofta, 

Bifpo  de  Oima ,  e  outros  fenhores  illuftres  ,   com  o  Emba- 
xador  de  Portugal  Lourenço  Pires  de  Távora.  Entre  Eivas, 

e  B  idajoz  a  efperava  o  Duque  de  Aveiro  Dom  Joaõ  de  A- 
Itneâílre  ,   e  o  Bifpo  de  Coimbra  Dom  Frey  Joaõ  Soares ; 

Stguiaó  ao  Duque  muitos  Cavalleiros  íeus  parentes ,   e?aí- 
íalos,  e  criados  ,   que  excediaõ    o  numero  de  quinhentos 
de  cavallo :   A  Guarda  era  de  oitenta  Archeiros ,   a  Reca- 
mera  de  oitenta  cargas  cubertas  de  repofteiros  de  fedas  f  e 
téllas  de  diferentes  cores ,  e  vários  coros  de  trombetas ,  cha«. 
ramelas  ,  e  atabales  $   Seus  irmãos  Dom  Aífbnfo,  c  Dom 

Luiz  levavão    por  fua  conta  cento  e  ííncoenta  criados  de 
cavallo,  feííer»  ta  Archeiros,  e  ííncoenta  cargas,  tudo  com 

extraordinária  pompa ,  e  luzimento.   O  Bifpo  Conde  fatisfez 

rnageftofamente    aos  títulos  de  Conde  ,  e  de  Bifpo  ,  e  à 

grandeza  do  feu  Príncipe,   e  à  eftimação,  em  que  era  ti- 
da a  fua  peíToa  em  Portugal ,  e  quaíí  fenão  deixou  vencer 

do  Duque  na  grandeza  ,  e  oftentaçao  do  acompanhamen- 

to ,   que  levon  -y   Houve  nefta  occafião    duas  grandes  du- 
vidas:  A  primeira  ,  fe  o  Biípo  havia  de  bejar  a  mão  à  Píin- 

ceza  pofto  a  pè  ,   ou  deixando-fc  ficar    a  cavallo  ,   como 
tile  pertendia  ,  e  refolveo-fe  a  íea  favor  j   A  fegunda  ,   je 
fe  havi.i  de  fazer    a  entrega  ao  modo  de  Portugal   ,  fe  ao 

eíliiio  de  Caftella  .   Houve  fobre  efta  matéria  grandes  de- 
bates entre  os  Duques  ,  e  a  Princeza  moíhava  inclinar-fe 

para  o  parecer  do  Efcalona  j   Mas  finalmente    fe  refolveo 

fazer-íe  a  entrega  conforme  o  ufo  de  Portugal ,  como  EI- 

Rey Dom  João  ordenava. 

III. 
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Dia  $o, 
de  JIJ# 

Novêb. 

NO  meírao  dia,  atino  de  15  18.  recebco  ElRey  Dom 

Manoel  oTuzão  de  ouro  ,  que  o  Emperador  Carlos 
V.  lhe  mandara  ,  inftando  muito  com  ElRey  para  que 

quizeííe  entrar  naquella  Ordem  ,  de  que  eiic  Emperador 
era  Gram  Mcftre,  como  Duque  de  Borgonha  que  era$  E 

ElRey  ,  por  dar  gofto  ao  Emperador  íeu  cunhado,  cm  hon- 

rar aquella  iníígnia  ,  que  honra  a  outros  ,  cor  íentic  de 
boamente  :  Cclebrou-fe  o  a£to  com  grande  pompa,  e  El- 

Rey ,  uzando  da  lua  innata  liberalidade  ,  mandou  fazer 
hum  riquiffímo  ornamento  para  a  Capella  ,  que  ha,  da 
mefma  Ordem  ,  em  Brucellas  ,  peça  tão  rica  ,  que  quaíi 

igualava  ao  Pontifical  ,  que  omeímo  Rey  havia  mandado 
ao  Pontífice  Leaõ  X. 

IV. 

O  mefrrso  dia  ,  anno  de  156c.  fe  celebrou  em  Bru- 
ceiias ,  Coite  dos  Eftados  de  Flandes  ,  o  cazamento 

do  Príncipe  Alexandre  Farnezio  ,  filho  de  Octávio  Far- 

nezio,  Duque  de  Parma,  e  da  Princeza  Margarida ,  ne- 
ta de  Carlos  V.  com  a  Princeza  Dona  Maria  ,  filha  dos 

Infantes  Dom  Duarte,  e  de  Dona  Uabel:  Celcbrou-íe  no 
meímo  dia  afeita  de  Santo  André  ,  Titular  da  Ordem  do 

Tuzão  ,  e  aííiíiio  a  mayor  parte  dos  Cavalleiros  da  rneí- 
ina  Ordem,  e  toda  a  nobreza  daquelles  Paizes  :  Aflítio 

também  o  Duque  Oclavio  ,  Pay  do  Piincipe  ,  que  veyo 
de  Itália  achar-le  nefta  função  de  tanta  honra  para  aíua 
caía  :  E  em  nome  delRey  Dom  Filippe  II.  alTiílio  Dom 

Diogo  de  Guímaò  e  Silva,  feu  Embaxador  em  Inglaterra, 
donde  também  veyo,  por  ordem  do  mefmo  Rey  ,  a  ler 
Padrinho  deftas  felices  vodas  :  Recebeo  aos  dous  Serenif- 

fimoi  Confortes  Maximiliano  de  Berga ,  Arcebiípo  de  Cam- 

bray  :  Fszeraó-fe  lozidiflimas  feftas  ,  quaes  ie  deviaõ  á 
nova,  e  íobwraaa  uniaõ  de  hum  neto  de  Carlos  V.  e  de 

hurr.a  neta  deiíley  Dom  Manoel. 

V. 
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V.  de 

Avia  poflo  EIRey  Dom  AfFonfo  Henriques  á  fua 

obediência  a  antiga  Cidade  de  Beja  ,•  Porém  os  Mou- 
ios  ,  que  íó  guardaó  fé  cm  qu2nro  a  naõ  podem  violar, 
logo  que  puderaó  ,  facudirão  o  jugo  Portuguez.  Fernaõ 
Gonçalves,  Cavalleiro  vaierofo  daquelles  tempos,  tratoo 
com  grande  íegredo  ,  que  foi  admiravelmente  guardado, 

com  outros  Capitaens  de  a  tomar  aos  Mouros  ,  como  íi- 
Zeraõ  por  aíTalto  na  noite  defte  dia,  anno  de  uói.  com 

copiolo  fangue ,  e  horrível  confuzaõ  dos  defenfores ,  que 
de  nada  menos  íe  temiaõ  naquella  hora. 

'.  vi. 
FEIos  annos  dcn6o.  feguia  a  Corre  do  noíTo  primei- 

ro Rcy  Dom  Aífonío  Henriques  ,  Giraldo  Giraldcs, 

Cavalíeiro  de  illuílre  fangue  ,  a  quem  charnavaõ  Sempa- 
wr ,  pelo  animo  intrépido,  com  que  íe  arrojava  aos  ma- 
yores  perigos.  Succcdeo  cometer  hum  ctime  ,  e  nsõ  fe 

dando  por  íeguro  na&  terras  delKcy  ,  fugio  para  ao  Alem- 
tejo  ,  Província  ,  que  os  Mouros  eoraõ  dominavão  em 

grande  parte.  Não  lhe  faltarão  companheiros,  e  forma- 
do com  eiles  hum  competente  eíqnadraõ  fe  foítentavão  , 

e  mantinhão  á  ponta  da  lança,  roubando  a  Mouros,  c  a 
Chnílãos.  Neíle  exrcicio  paííaraõ  alguns  annos,  e  cada 

vez  fe  hia  engrrçando  mais  acuelle  corpo:  Porque  íem- 
pre  íaõ  muitos  os  que  prezão  mais  a  liberdade  da  vida, 

c^víC  os  efcrupolcs  da  honra.  Sò  o  nobre  Capnão  revol- 
via no  animo,  o  nobre  penfamento  de  executar  huma  em- 

preza  ,  taí  ,  que  bafbíle  a  lhe  efquecer  ascuSpaô  paíladas, 

e  ao  reftiruir  á  graça  do  fea  Príncipe.  Depois  de  larga 
coníideração  deliberou  tomar  aos  Mouros  a  Cidade  de 

Évora.  Deu  parte  aos  companheiros,  e  eíles  ,  ou  enfaf* 
tiados  jà  daquella  vida  fempre  inquieta  ,  c  arriícada  ,  ou 
coro  os  olhos  nos  defpojos  da  Cidade ,  convieraõ  no  que 
o  íeu  Capitão  intentava.  Bem  via  ellc  ,  que  para  huma 
taõ  grande  facção  eraõ  muy  poucos  os  íeui,   mas  não  ha 

falta, 
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Día^o. falta,  a  que  mó  poíía  íuprir  a  induíbia  ,  e  o  valor.  Che- 

isí  %.  gQU*k  na  noite  defte  dia  ,  anno  de  n66\  à  Cidade  ,  e 

'adiantando-fc  dos  companheiros  ,  teve  modo  de  íubir  á 
torre,  chamada  da  Atallaya,  onde  achou  dormindo  hcm 

Mouro J,  e  hama  íua  filha  ,  que  tinhão  obrigação  de  vi- 
giar o  campo  ,  e  fazer  final  ,  fe  nelle  apparecia  alguma 

tropa  de  gente.  Pagarão  ambos  com  a  morte  o  ieu  dcícui- 
do  ,  e  logo  o  Sempavor  fez  o  coftarnado  final  ,  mof- 
trando  ,  que  no  campo  havia  inimigos  ,  e  que  andavão 

para  huma  tal  parte.  Era  o  feu  intento,  que  íahiííern  pa- 
ra a  mefma  os  Mouros  do  prezidio,  e  entaõ  cahir  tile  por 

outra  fobre  a  Cidade  ,  que  fem  duvida  eílaria  com  a  por- 
ta aberta ,  e  poucos  dcfenfores.  Correfpondeo  á  traça  o 

iucceíTo  :  Entrarão  os  Portuguezes  a  Cidade  ,  cortando 

facilmente  pelos  poucos,  que  lhe  reziftiaõ  ̂   Mas,  cabia- 
do  no  feu  engano  os  que  andavaõ  fora  voltarão  pronta- 

mente ,  e  reduzirão  os  noíTos  a  fatal  aperto.  Conttndiaõ 

cites  atégora  com  os  Mooros  ,  que  baviaô  ficado  na  Ci- 
dade :  Agora  lhe  era  preciío  contender  juntamente  com 

os  que  fobrevieraô  ;  E  bem  fe  deixa  ver  qual  feria  a  iua 
cooftemaçaõ  ,  combatidos  com  igual  fúria  de  hum  ,  e 
outro  lado.  Aqui  foi  onde  o  Capitão  Portuguez  obrou 
acçoens  mayores ,  que  todo  o  encarecimento  :  Pelejando 
em  huma  parte  ,  em  todos  inflahia  valor  :  Os  foídados 

obravaõ  maravilhas,  e  pelejavaõ  como  Leoens,  atè  que 
os  Mouros  cortados  do  noílo  ferfo  com  eftrago  fatal  ,  fe 

entregarão  rendidos,  e  a  Cidade,  que  anoitecera  cativa, 

p.manheceo  em  fua  liberdade.  Mandou  logo  o  Capitão  avi- 
zar  do  focceífo  ao  íeu  Rey  ,  e  efte  ,  alegre  com  taõ  bca 
nova,  e  agradecido  a  huma  taõ  illuílre  facçaõ ,  mandou 

que  Giraldo  ficalTe  por  Governador  da  Cidade  ,  a  qual 

tomou  por  armas  hum  Cavaílmo  armado,  com  buma  ef- 

pada  na  maõ  direita,  e  pendentes  da  efquerda  duas  cabe- 
ças de  homem,  e  mulher,  ailuJindo  ao  piimeiro  psíío, 

daquella  façanha,  onde  Évora  teve  o  primeiro  principio 
da  faa  reílauraçaõ  ,  fuecedida  neíle  dia  no  anno  de  iióô\ 

De  Giraldo  Sempavor  defeende  a  familia  dos  Sylveiras  no- 
biiiíTima  em  Portugal. 

- 

VII. 
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417 
Dia  ? o. 

Novéb. 
NA  madrugada  deftc  dia  ,  anno  de  1741.  pegon  o 

fogo  no  Real  Convento  de  Saô  Franciíco  da  Cida- 
de de  Liiboa  com  tanta  violência  ,  que  cm  pouco  tem- 
po coofumio  todo  o  dormitório  com  as  fórroofas  caías  da 

livraria,  c  do  deípacho  da  Ordem  Terceira.  Durou  até  o 
dia  feguinte  fazendo  hum  laftimofo  eftrago  em  muitas 

couías  preciofas ,  e  cm i"  todo  o  Convento.  Todas  as  Milí- 
cias, toda  a  Nobreza  ,  e^  todas  as  Reiigioens  concorrerão 

a  fazer  diligencia  para  extinguir  o  incêndio,  mas  era  taõ 

grande  a  voracidade  das  chamas ,  que  com  muito  traba- 
lho livrarão  delias  o  Coro  ,   e  a  Igreja. 

\ 

Ggg 

DIA 
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DIA  PRIMEIRO 
DE   DEZEMBRO..     . 

I.  Santo  Evazio.B.  M. 
II.  Santa  Máxima.  V,  M. 

III.  Santa  Eufemia ,  huma  dai  nove  Irmans  Bracarenfes. 
)  V.   A  Venet  avel  Madre  Leocadia  da  Conceição. 

V.  Outorga  do  contrato  matrimonial  do  Pt inc tpe  Dom  Filtppe, 
filho  do  Emperador  Carlos  V.  com  a  Infanta  D.  Ma* 

r  a ,  filha  dos  Reys  de  Portugal  Dom  João  HL  e  Do- 
na Cathanna, 

VI.  Glorio/a  Acclamaçaõ  delRey  Dom  Joaõ  IV. 

VII.  He  jurado  pelos  trez  E/lados  Príncipe  fuccejjor  de  Por~ 
tugal  EIRey  Dom  João  V.  nojfofenhor* 

VIII.  D /ego  de  Paiva  de  Andrada* 

I. ANTO  Evazio ,  Bifpo  de  Tui,  Cidade  da  antt- 

ga  Luíitania  ,  padecco  glorioío  marririo  ncftc 
dia  em  uefença  da  Fé. 

ii. 

^0  mefmo  dia  padecco  martírio  em  Roma  ,  peloi 
^j  annos  de  362.  a  gloriofa   Virgem  Santa  Máxima, 

natural  de  Coria  ,  Cidade  da  antiga  Luíítania. 

IH. 
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III.  de Dezéb. 

NO  mefmo  dia  confegoio  a  Coroa  do  martírio  a  glo- 
riofa  Virgem  Santa  Eufemia  ,  defendendo,  c  acre- 

ditando as  verdades  da  Fé,  com  a  mefma  conftancia  ,  e 
fortaleza  ,  com  que  o  fizeraõ  fuás  oito  Irmãos.  Muitos 
annos  depois  de  fua  morte  appareceo  a  huma  Paftorinha 

muda  ,  e  lhe  deu  jamamente  falia,  c  noticia  do  lugar  on- 
«teeftava  feo  corpo  ;  Daili  foi  tre«!adado  para  a  Cathe- 

dral  d«  Orenfe,  em  grande  beneficio  daqudlcs  povos  pe- 
las continuas  maravilhai»  que  obra. 

IV. 

A  Venerável  Madre  Leocadia  da  Conceição,  Religio- 
fa  infigne  em  virtudes  ,  benemérita  filha  do  Seráfi- 

co Patriarc!ia  Saõ  Franciíco,   cuja  fanta  Regra  profeífoa 

no  Convento  de  Monchique    da  Cidade  do  Porto:  A  fua 
vida  foi  hum  perfeitiílimo  hoíocaufto  aos  olhos  de  Deos, 

huma  perenne  admiração  aos  dos  homens ,  e  hnma  fingu- 
lar  idéa  da  perfeição  Evangélica  ,  e  Seráfica   das  foas  Re- 

ligiofas:   ConeípooJ  o- lhe  o  Ceo  com  favores,   e  prero- 
gativas  fio  guiares  :    Logrou  o  Dom  da  Profecia  ,   e  o  co- 

nhecimento das  couf.iS  occuitas  ,   e  dos  íegredoí    do  co- 
ração j   No  mdfmo  dia  ,   em  que  fe  confeguio  a  vitoria  de 

Vitnna  de  Auílria  ,    a  publicou  no  feu  Convento:   O  mtf- 
mo  lhe  havia  íuecedido  ,   quando  os  Portuguezes  reftau- 
raraõ  a  Cidade  de  Évora  :   Dava  milagrofa  faude  aos  enfer- 

mos, e  atè  os  irracionaes  lhe  rendião  obediências  ;   Foi, 

em  fim  ,  na  aceitação    univerfa!  de  todos,  os  que  a  trata- 
rão, hum  raro  prodígio  da  Divina  Graça.    Morreo  fan» 

tiílímamente  neftedia,  anno  de  ió86-  com  cento  e  qua- 
tro de  idade,  e  noventa  de  Religião. 

Ggg  >j  V- 
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Dia  I. 
de  V 

NEÍlc  dia,  anno  de  1542.  fe  outorgarão  em  Li^?t;a 
09  capítulos  do  contrato  matrimonial  do  ÍYmeipe 

Dom  Filippe,  filho,  e  fucceflor  do  Emperador  Carlos  V. 
com  fua  Prima  com  Irmã  a  fcnhora  infanta  Dom  Maria, 

filha  dos  fercniííimos  Reyt  de  Portugal  Dom  Jvaó  HL  e 

Dona  Catharina  ,  cjue  lhe  dcraõ  de  dote  quatro  centos 

mil  cruzados,  nosquaes  íc  iaclniria  a  importância  das  jo- 

yas ,  pedras  ,  pérolas  ,  ouro,  c  prata  ,  e  o  mais  que!  a* In* 
fanra  levaííe  para  o  feu  uío  ,  que  tudo  feria  deíconrado 
do  dote,  e  também  as  legitimas  ,  c  tudo  ornais  que  lhe 

pndeíTe  pertencer.  O  Emperador  lhe  fez  dj  anãs  cen- 
to e  trinta  c  trez  mil  cruzados,  e  dez  mil  ducados  de  ou- 

ro  de  renda  ,  pira  o  que  hipotecou  todos  os  bens  ca  Co- 
roa ,  e  em  éfpccial  as  rendas  das  Cidades  de  Corel*  va, 

e  Ecija,  com  as  mais  condiçoens  comrrmas  nos  tufados 
mattimonuei  dos  feberanos. 

vi. 

SObre  íeíícnta  annos  de  dura  eferavidaõ  ,  f*  achava 
no  de  1640.  o  nobiliílimo  Reyno  de  Portupal  [  tv- 

duzido  aos  últimos  extremos  da  calamidade  ,e  da  rrize? \r. 

Exhaufto  de  gente  ,  edediaheiío,  deaimas,  ede  arma- 
das ,  que  faó  os  quatro  elementos  ,  de  que  fe  compõem  o 

corpo  de  huma  Republica  florent? :  Condenado-,  fim  íVr 
ouvido,  a  perder  os  foros ,  e  privilégios  da  Regalia  ,  cen- 

tra o  qae  lhe  haviaõ  aííegurado  com  repetidos  jurarr.en- 

tos,  os  Rí-ys  Filippes:  Iofcfta Ja? ,  e  perdidas  cm  gizncc 
parte  as  Íúls  ConquiPcai  ,  c  ir» pedido  por  coufequeocia, 
ou  quafi  de  todo  extinto  o  comercio;  Vexados  tiranamen- 

te 03  povos  com  infinitas  traça.s  ,  e  extravagâncias  de  tri- 
butos ,  e  impofiçoens  infoport^veit  :  Levados  por  força 

à  Corte  de  Madrid  os  Prelados ,  c  Títulos  de  mayor  gra- 
duação, fem  lhe  valer,  nem  o  decoro  da  dignidade,  nem 

o  pezo  dos  annos  •  e  conduzido  às  guerras  de  França  , 
Olanda  ,  Catalunha,  todo  o  que  podia  fervir  para  deicu- 

ça 
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ça  do   IVeyno :  Confternados  os  ânimos,   e  abatidos  os^iai. 

brios  Portuguezcs  -,  feitos  jà  qaafi  iòícmfiveis  pelo  cofta- n    -. 
me  aos  golpes  da  tirania  ,   c  aos  dcfprczos  da  jactância 
dos  Goftelhanos/  Eile  era  o  eftado   deplorável  de  Porto* 
gal ,  e  a  fua  m?fma  debilidade  ,  c  fraqueza,  era  o  roayor 
impedimento  de  poder  algum  dia  reípt/ar  ,  e   tornar  ao 

que:dapts  fora  j    Mas  como '  íeja  genio  djfta  heróica  Na- 
ção fahir  des  mayores  apertei  com  as  c^ais  biofa*  rezo- 

luçoens  ,  começa»  ao \áí  guris  Fidalgos  a  entrar  na  coníide- 

rsção  do  remédio  de  tanto* . urift L-s  ,   e  logo  íe  ihe  hino  os 
olhos,  e  os  penfamentos  a  Vilia  Viçola  >   onde  reconhe- 
ciaô  a  verdadeira  loccdlaô  d;  feus  antigos  Rtys ,   e  a  úni- 

ca efperançi  da  Juí pirada  liberdade  •   Mas  também  squef- 
le  Príncipe  fe  achava  .pelos  artifícios  de  Caftella  ,  cm  ef- 
tado,  que  .mais   ihe  convinha  attender  i,  confervaçáo   da 
íua  caía  ,   e  peííoa  ,  do  que  a  ostras  idéas  mal  feguras  ,  e 

1  h  yas  de  infinitas  dificuldades  \-   RcZoltrtos  ,   porém  ,   os 
fidalgos,  e  jà  muito  crecidos  em  numero,   fizeráo  a  fa- 
ber  ao  Duque  a  rezoíeção  ,   em  que  eílavaõ  de  o  recama- 

rem  Rey  ;  O  qu3l,   vendo  Te  reduzido,  à.rigoroía  alterna- 
tiva de  entregar-fe,  ou  nas  maõs ,  dos  que  lhe  c&recÍ3Õ 

o  Cerro,, ou  ao  arbítrio  dos  que  ihe  mdquinavaò  a  ruina, 
períuadido  pela  Duqueza  fua  mulher  ,   Senhora  de  eleva- 
diííimo  tipifico 5  qqe  lhe  diíle  ,   tinha   por  mais  acertado, 

ainda^  que  a  morte  íotfz  consequência  da^Coroa  ,  morrer 
reinando,  que  acabar  Icrvindi)  ̂ aceitou  a:offet ta  •   e  dif- 
poílos   os  meyo?  ,   quanto  fofria   o-eíbdò  ò^  ecuias  ,    fe 
deíUncu  eftc  di3 ,   no  an.no  ref  rido  ,    pRa  a  nsMoçoõ  de 
taõ  protentefa,   e  memorável  empreza,   AÍT  rm^m  os  Fi- 

dalgos, que  todos  íe  ach^íTrm  de  manhã  no  Terreiro   do 
Paço  com  as  armas  úcretas  ,.  e  que    ao  ponto  ,    em  que 
dèííc    oito  horas  o  relógio  da  Capella,  fahiífem  a  exe- 

cutar  o  qee    tilava   determinado.     Davg^ô   as  oito  ,   e  em 
hum   inítante  ,    le   vio  repartido   a  difrerentes   empregos 

aquelle    nobiliíTimo    cfquadraõ    de    fumoíimmos    heroes  • 
Hunj  fobiraõ  à  íalla  dos  Tudeícos  ,  onde  eftavaõ  os  íol- 

dados  damefma  Naçaõ:   Outr.õs  deraõ  fobre  a  guarda  dos 
Caftelhanos,  e  a  húns,  e  outros  fizeraõ  render  as  armas 

palmados  ,  c  medrefos:  Outros  entrarão  no  Forte  ,    e  ar- 
rombando 
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Dia  i.    rombando  as  porcas  interiores  das  caías,  onde  Miguel  de 

rJ*éu  Vaíconccllos    vivia    (  Miniftro  fatal   daquelles  tempos,) 
e  paíTado  de  huma  baila  ,  o  lançarão  de  huma  janelk 
fora  ao  Terreiro  do  Paço,  onde  foi  todo  aque!!e  dia,  e 

parte  do  feguinte  ,    o  leu  infelice  corpo  o   obj<*óto  dos 
opróbrios  ,  e  defprezos  da  mais  ínfima  plebe  >}    Taes  íaõ 

•  os  vaivéns  da  fortuna  ,   que  de  huma  hora  para  entra  foi 
viílo  em  eítado  v>ô  abatido,   e  mizeravcl  ,  aqoelle  rref- 
mo  homem  ,  que  era  arbitro  da  Monarehia  ,   e  monftro 

da  foberba  :   Outrcs  fubiraò  ao  quarto, onde  aflRfíia  a  Prin- 
ceza  Margarida  ,   qce  entaõ  fazia  a  figura  de  Governado- 

ra do  Rcyno ;  E  pofto  que  intentou  moderar  o  impeto  dos 
Fidalgos ,  o  naõ  pode  confeguir :  Porque  todos  em  Tua 

prezença  acclamaraô  ao  novo  Rey  j   E  intentando  chegar» 
fe  a  huma  jane!la,a  implorar  o  favor  do  povo  ,   lhe  dif- 
íe  Dom  Carlos  de  Noronha:  Que  não  quizcííe  dar  occa- 
liaõ  ,   a  que  Te  lhe  perdelíe  o  reípeito:   Amtm}  (  lhe  re- 

plicou a  Prjnceza  )  ecomo)  Como ,  Senhora}  (lhe  ternon 
Dom  Carlos  )  obrigando  aV.  A,  a  que  Jenaõ  quizer  entrar 

por  aqnella porta ,  faya  por  efla  janella:   Calou  a  Princeza, 
e  recolhco-fe:   Outros  forão  a  caía  do  Senado  da  Cidade, 
de  que  era   Prezidente    Dom  Pedro  de  Menezes  ,    Conde 
de  Cantanhede  ,   ao  qual  baó  haviaó  revelado  o  íegredo 
daquella   acçaõ  :,  feas    próprios  filhos    Dom  António,   c 
Dom  Rodrigo  de  Menezes,   mis  agora  incitado  por  eiles 
meímos  ,    e  facílcisente   perínadido   ao  bem  commum   da 

Pátria,  feguio  fem  contradição  a  mefrna  voz,  e  aííim  to- 
dos os  Miniítros  daquelle  Tribunal:  Outros   foraõ  ao  da 

Relação,   onde  também  acharão  fem  repugnância  a  meí- 
ma  vontade,  e  animo  Portuguez.   Por  todas  eftas  partes 
difeorriáo  05  Fidalgos  ,  feguidos  já  de  innumeravcl  povo 
com  as  eípadas  nuas  nas  m  %ôs  ,  dizendo  a  vozes  :   Viva 

EIRey    Dom  Jmõ  IV,    Era  muito   para  ver   entre    todos 
Dom   Miguel    de  Almeica  ,   rum  dos  primeiros  motores 
deita  empreza  ,   Varaõ  de  fumma  aothoridade  ,   por  íua 
grande  nobreza  ,    e  veneráveis  cans  >   o  qual  ,   revcfiido  de 
brios  de  mancebo  ,  deo  feíice  principio  aos  vivas  do  novo 

Rey  -y   Dom  Álvaro  de  Abranches  difeorreo  pelas  pricci- 
pães  ruas  da  Cidade  >  com  a  bandeira  da  mefma,  repetin- 

do 
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do  0$  meímos  vivas  ,  a  que  rcfpondia  com  outros  infim-^'*  '• 
tos  o  povo  todo  ,  fem  diferença  de  fexo  ,  nem  de  idade.  rjez£b. 
A  Coodeça  de  Atouguia   Dona  Filippa  de  Vilhena  aju- 
doa  a  armar  iensdous  filhos,   Dam  Jerónimo  de  Ataide, 

e  Dom  Francifco  Coutinho,  ambos  de  muy  tenra  idade: 

O  melmo  fez  a  ícas  doas  filhos,   Fernão  Telles,  e  Antó- 
nio Telles ,  fua  roãy  Dona  Marianna  de  Alencaftre.  Até 

nai  mulheres  do  povo  fe  achou  o  mefmo  zelo  ,  e  amor 
da  Pátria  ,  e  fahirão  muitas  com  cfpsdas  na  maõ  dizendv : 

Que  ninguém  fe  atrevejfe  a  contradizer  aqnelles  <vi<xas ,  por- 
que na  Jua  defenfa  perderia  a  vida.   A  huma  ,  por  nome 

Cartana  ,  diiíe  hum  íen  irmaõ  zombando  ,  ou  deveras  : 

Viva  Filippe  :   mas  eila  com  grande  furor  lhe  deo  huma 

cutilada  .antepondo  o  amor  da  Pátria  ao  do  fangoe.  Tan- 
to que  o  prinneiío  rumor  chegou  à  Sé,  logo  o  Arcebif- 

po  Dom  Rodrigo  da  Cunha  ,   Varão  excellcnte  em  letras, 

e   virtudes,  defeco  á  Capella  mòr  ,  e  com  os  feus  Cóne- 
gos começarão   a  rezar   as  Laddohas  ,    e  fahindo   da  Sé 

com  a  Cruz  Archicpifcopal  diante  ,   quando  chegava  de- 
fronte da  Igreja  de  Santo  António  ,  íe  vio  defpregada  a 

rnaõ  direita  da  Imagem  de  Chriílo  ,  que  hia   na  mtíma 

Cruz,  atribuindo-íe  a  fingular  prodígio  aquelle,   que  po- 
dia fer  acafo  ;   Mas  eftilío  he  da  Providencia  Divina  apro* 

var  com  íemeihantrs  maravilhas  os  eíteites  ,    a  que  en- 
caminha as  iuas  direcçoensj  E  quem  podesá  negar,   que 

intrevieraô  nefta  bizarra,  e  lufidiífima  acção   muitas  cir- 
cunftancias  maravilhoías  ?  Maravilha  foi  em  huma  Cida- 

de,  cheya  de  homens  por  nacimento  Caílelhaoos  ,  e  de 

outros  muitos,   que  também  o  eraõ  por  génio,  e  depen- 
dência j  com  hum  Caftello  prezidiado  de  toldados  da  mef- 

ma  Naçaô  ,   naõ  fe  fazer  a  meoor  reziftencia  a  tamanha 

novidade.     Maravilha  foi  concorrer   o   povo   de  Lisboa  , 

não  nseoos  ardente, qoe  numerofo,  íeguindo  a  vez  de  pou- 
co$  Fidalgos  ,  e  ignorando  os  meyos  de  íe  levar   ao  fim 

taõ  anrifcadaempreza.  Maravilha  foi,  que  feguiííem  promp- 
tamente  a  mcfma  voz,   muitos  Fidalgos  ,    que  a  ouvirão 
naquelJa  hora  íem  noticia  alguma  antecedente ,   podendo 
com  razaõ  refencir-fe  de  fe  naô  haver  fiado  delles  taõ  re- 

levante negocio.    Maravilha  foi  ,    ver-fe  logo  ao  meyo 
dia 
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Dw  '.  dia  taõ  foífegada  ,  e  pacifica  a  Cidade  ,  como  fea  EÍRcy  D. 

e_,  Joaõ  III.  houvera  fuecedido  D.  Joaõ  IV.  Maravilha  foi ,  que 

*  em  tanta  comoção  de  povo  taõ  ardente,  naõ  fe  comete  (Te  o 
menor  iufulto,  c  eftiveflem  as  tendas  ,elogeas  abertas,  co- 

mo em  qualquer  outro  dia  ,  em  que  nellas  íenaõ  trata 
mais  ,  que  de  compras  ,  e  vendas.  Maravilha  foi  ,  que 
dentro  em  poucos  dias  feguiííe  todo  o  Reyno  em  pezo 
a  voz  de  Lisboa,  fem  que  em  tantas  Cidades ,  Villas ,  e 

Fortalezas  (  nem  ainda  nas  da  Raya  de  Caftella  )  hou- 
veííe  reziftcncia,  antes  em  quaíi  todas  feanticipou  a  ac- 
clamaça5  do  novo  Rey  ao  avizo  dos  Governadores  j  Ma- 

ravilha foi  executar«íe  tudo  ,  o  que  eftava  difpoíto,  fem 
fe  errar  a  minima  circuoftancia.  Maravilha  foi,  fobre  tu- 

do ,  tirar-fe  dentro  em  poucas  horas  hum  Rey  Podeiohf. 
íimo,  e  formidável  ,  e  entronizar  outro  ,  delarmado  ,  e 

indefezo,  fem  mais  ferro,  que  o  d3s  efpadas,  levantadas 
no  ar  ,  e  fem  mais  fogo  ,  que  o  das  falvas ,  e  luminárias, 
com  que  nâs  noites  fjguintes  celebrou  todo  o  Reyno  a 
fua  liberdade.  E  quem  negará  ,  que  íe  pode  dizer  com 

muito  própria  accomodação  por  efta  portentofa  mudan- 
ça ,  o  que  de  outra  diífe  antigamente  David  :  H<eç  mu* 

taúo  dextera  excelfi ?  Quem  negará,  que  huma  acçaõ  taõ 
circunftanciada  de  maravilhas  colocou  aos  Authores  del- 

ia no  mais  alto  folio  do  templo  da  fama  immortal.  Naõ 
damos  aqui  os  feus  nomes ,  por  naõ  fahirmos  da  noífa  bre- 

vidade, e  eílarem  jà  impreííos  em  muitos  livros  ,  fendo  di- 
gnos por  certo  de  íerem  eílampados  com  letras  de  ouro  em 

laminas  de  prata. 
VJI. 

NO  mefmo  dia,  anno  de  1697.  foi  jurado  Príncipe 
do  Brafil ,  Succeífor  da  Coroa  de  Portugal ,  o  Serenif- 

iimo  Principe  Dom  Joaõ  ,  ao  prezente  V.  do  nome  Rey 
de  Portugal,  Noílo  Senhor,  filho  dos  Reys  Dom  Pedro 
II.  e  Dona  Maria  Sofia  Ifabel  de  Nebourg  ,  pelos  três 

Eftados  do  Reyno  juntos  em  Lisboa  em  Cortes  -,  O  Se- 
nhor Infante  Dom  Francifco  ,  irmaõ  do  meímo  Princi- 

pe ,  afliítio  no  a&o  com  o  eftoque  na  mão ,  como  Con- 
deftavel  do  Reyno.  Fez  a  falia  por  parte  do  Eftado  Eccle- íiaftico 
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íiaftico  o  Arcebifpo  deCranganor,  Dom  Diogo  da  Anjoim-Di*  « 

ciaça5  Juftiniano  ,    da  Congregação  de  Saõ  Joaõ  Evan-     d(;. 
geliíta  •  e  pelo  fecular,  o  Dezembargador  Procurador  da 
Coroa  Paulo  Carneiro,  doConfclho  de  Sua  Magtíhde. 

VIII 

Diogo  de  Paiva  de  Andrad3 ,  natural  de  Coimbra  < 
de  illuftre  família  ,  Doutor  egrégio  em  Theologia 

Ifcholaftica,  Expoíítiva  ,  c  Polemica  ;  Varão  cíariííimo  em 

todo  o  género  de  feiencias ,  como  moftrou  no  Concilio  Tri- 
dentiao,  onde  jà  orando  ,  já  difputando  ,  jà  eferevendo, 
defendeo ,  e  propugnou  as  verdades  Cathclicas,  e  con- 
fundio  as  irapiedades  herecicas ,  em  íioco  livros,  que  fe 
imprimirão  em  hum  tomo.  As  fuás  Explicaçoens  Otho- 
doxas ,  também  imprtífas  em  outro  tomo,  merecerão  ge. 
raes  acclamaçoens :  Aííim  três  tomos  de  Sermoens  :  AÍ- 
fim  outras  obras ,  que  imprimio ,  cheyas  de  doutrina  ,  c 
piedade.  Sem  premio  algum  morreo  em  Lisboa  nrítedia, 
anno  de  1575.  com  quarenta  e  fete  de  idade.  Jaz  na 
Capella  de  Saõ  Nicolao  Tolentino  do  Convento  de  Nof* 
fa  Senhora  da  Graça. 

Hhh 
SEGUN- 
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Dia  2. 

SEGUNDO   DE  DEZEMBRO. 

I.  Saõ  Francifco  Xawer* 

II.  Notável  profecia  do  mefmo  Santo. 
III.  A  Rainha  Dona  I/abei ,  mulher  delRey  D.  Affonfo  V» 

IV.  SoblevaÕ-fe  contra  os  Portuguezes  os  Mouros  de  Vrmuz. 

V.  Dom  Mtguel  da  Silva  ,  Btfpo  de  Fizeu ,  he  declarado  Car- 
deal. 

i. 

i/Tr- 

fpfe^^l   AM  Francifco  Xavier ,  da  Companhia  de  Tefu, 

Navarro  de  Naçaô  ,  e  naturaizado  cm  Portu- 

gal,  por  aífiftencia,  e  por  atfe&o  :  Luzidif- 
íimo    Sol     do  Oriente  ,   onde  no  eípaço  de 
onze   annos  perigrinou    trinta  mil  legoas  ;  a 

pè  ,   e  muit3S  vezes  delca!ço,   e  tal  vez  com  os  ornamen- 
tos às  codas  ,   em  lei  viço  da  Fé  ,   e  da  Igreja  :    Derriloa 

Templos    de  Gentios  ,  deftruhio  Conventos  de   Bonzos, 

lançou  por  terra  quarenta  mil  ídolos,  edificou  grande  nu- 
mero de  Igrejas ,   confagradas  ao  culto  do  verdadeiro  Dcos; 

Cooverteo  ,    e  bautizou  por  fuás   mãos    hum  milhão  ,  e 

duzentos  mil  Infiéis ;   AJ  cuíta  de  immeníos  trabalhos,    pe- 
rigos ,   Dâufiagios,   por  trez  vezes  fubmergido  das  aguas, 

maltratado  de  fomes  ,  cedes  ,    frios  ,  calmas  ,  e   peiíepui- 
do  deChnUaov,   de  Infiéis  ,   de  Piratas ,  de  Aííaíhnos  ,de 

Demónios,  d-:  falfos  timãos  ,  tido  ,e  apedrejado  por  louccr, 
£  d^pou  de  fazer  em  todos  os  Elementos,  prodigiofas  ma- 

ravilhas j  Dt  pois  de  obrar  em  todo  género  de  crcatnras  por- 
tent  í)$  milagres,   dando  tifta,  a  cegos ,  íaude  a  enfermos; 

A'  vifta  do  vaíliífimo  Império  da  Chi.a  ,  aonde  perten- 
dia  entrar  ;   qual  outro  Moyfés  ,  à  vifta  da  terra  da  Pio- 
mnUo;   Abforto  em  puras  íaodades  do  Ceo,  abrazado  rm 
ardentis  chamas   de  amor  ,  pofto  em  fummo  dezemparo 
de  todas  as  couías  humanas  ,   na  Ilha  de  Sanchaô  ,    tm 

huma  pobre  cht  ça   de  ramos  ,  rota,  e  alerta  às  injurias 
do 
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do  tempo  ,  neíie  dia  ,  em  huma  fexta  feira  ,  anão  de  Dia  2; 

1552.  com  iincoenta  e  finco  de  idade  ,  paííou  eloriofa-     ̂ e 
mente  da  vida  temporal  a  eserna  :  Seu  íagrado  curpo  rói 

trazido  à  Cidade.de  Goa  ,  onde  até  hoje    fe  confrrva  in- 
corrupto ,   obrando  infinitos  milagres  nos  que  invocaõ  a 

lua  poderofa  interceíTaõ. 

Aremos  aqui  noticia  de  huma  notável  profecia  de 
5.  Francifco  Xavier.   Na  fobredita  Ilha  de  Sanchaõ 

qniz  o  mefmo  Santo  C3zar  huma  moça  oría  ,  e  pobre  ,   e 

fuitando-lhe  dinheiro  para  o  dote  ,    o  foi   pedir    a  hum 

Portíjguez  ,  feu  amigo  ,  companheiro -da  viagem  ,    cha- 
mado Pedro  Velho  •   o  qual  j-  por   eftar  oceupado  com 

huns  amigos  ,   lhe  dea  huma  chave  ,   que  guardava  qua- 
renta e  íinco  mi!  cruzados  »   dizendo-ihe  :   advirta,   que 

tudo  quanto  achar  he  feu.    Abrio  Xavier   o  cofie  ,  tiiou 

trezentos  cruzados  ,   e  tomou  a  entregar  a  chave  a  Pedro 

Velho  •   o  qual  depois  vendo,   que  lhe  nao  faltava  huma 
fó  moeda  do  faço,  que  o  Santo  abrirá,  fchio  logo  abof- 
callo ,  e  íe  lhe  queixou  de  naó  haver  tirado  tudo  quanto 
lhe  foífe  neceífaiíio.    A  que   o  Santo  refpondeo  ,   (com  o 
roílo  todo  abrazado  ,    como  coftumava    quando  Deos   o 
illuftrava    com  o  lume  de  profecia:)   Pedro  eu  tirei  tre- 

zentos cruzados  ,  que  bajlavaõ  para    o  dote  da  moca  ,  e  a 
vojfa  offtt  ta  foi  rtcebida   por  aquelle  Senhor  ,   que  peza  as 

tençoens  mais  gc  cultas  da  vontade'.   EMe  ws  pagará  a  Jtuttm- 
fo  :  Entre  tanto  ,   vos  prometo  da  fita  parte  ,   que  nunca  nej- 

ta  vida  vos  falta*  á  com  que  paffar  comodamente ,  e  na'6  mor- 
rerets  ,  fem  primeiro  jaber   o  dta  da  vo/fa  morte.    Mas  co- 

mo Xavier  lhe  não  declarou  o  modo  de  íabelío  ,  lho  per- 
guntou hum  dia  ,  e  o  Santo  lhe  diíje  ,   que   íe  aparelhai- 

íe  para  morrer  ,   quando  lhe  foubeífe  mal   o  vicho.    De 
pois  que  morreo  o  Santo,   viveo  Pedro  Velho  muitos  ân- 

uos atè  a  ultima  velhice  ,  fempre  com  proíperidade  ,  atè 
cjue  ,  finalmente,  em  Macào  eftando  muito  valente,  ale- 

gre, e  feílivoemhum  grande  banquete,   pedio  vinho,  e 
parou  ao  primeiro  forvo,  porque  lhe  amargou  muito,  e 

Hhh  ij  lem- 



428  ANNO  HISTOS.ICO 

Dit2.  lembrando-fe  da  profecia  do  Santo  Xavier  ,  para  certin** 
n  ®.  car-fc  mais ,  paliou  a  taça  aos  amigos,  e  perguntando  co- 

*  mo  lhes  fabii  aquelle  vinho?  rodos  rcfpondcraõ  ,  que  era 
exccllente.  Mandou  vir  outros  copos,  e  outras  caftas  de 
vinhos,  e  corno  todos  lhe  amargalTem  como  o  primeiro, 
levantou  os  olhos  ao  Cco  ,  e  íe  poz  todo  nas  mios  de  Deos, 

referio  aos  convidados  a  profecia  do  Santo  ,  e  que  era  che- 
gado o  cumprimento  d;  lia  •  Difpoz  piamente  de  lua  fa- 
zenda ,  defpedio-fe  de  feus  amigo»  ,  e  os  convidou  pari 

aífiftirem  ao  feu  funeral,  qne mandou  preparar  para  o  dia 

feguintej  no  qual  foi  á  Igreja  ,  confcííou-le.  tomou  o  fa- 
grado  Viatico  ,  e  a  Ex'rema«Unção  das  mãos  do  Parro- 
co  •  Fez  cantar  huma  MiíTa  de  Requiem  ,  e  no  fim  del- 

ia fe  deitou  na  tumba,  como  fe  eftiveíTe  morto,  e  acabado 

o  ultimo  Refponforio,  fe  chegou  hum  criado  a  tile  para  o 
levantar  ,  e  achou-o  morto,  Innumeravel  novo,ouc  cita- 

va na  Igreja  ,  huns  para  verem  o  comprimento  da  profe- 
cia doSanto  ,  outros  para  fe  rirem  da  doudice  do  Velho, 

acabarão  de  defengànarfe ,  e  com  muitas  Isgrirnas  de  devo- 
ção, e  ternura  louvarão  as  m;Mvi!has  de  Deos  „  as  profe- 

cias de  S.  Francifco  Xavier  ,  e  as  boas  obras  do  Portuguez 
Pedro  Velho. 

111. 

NO  mefmo  dia  ,  anno  de  145  j.  morreo  em  Fvora 
a  Rainha  Dona  Ifabel ,  mulher  delRey  Dom  Aífon- 

fo  V.  Foi  fama  geral ,  e  cooftanre  ,que  ajudada  com  ve- 
neno ;  A  tanto  chega  a  emulação  ,  quando  íe  acompa- 
nha com  os  dous  villiilimos  arTectos  de  ódio  ,  e  temor. 

Haviaõ  alguns  dos  Grandes  concorrido  declaradamente, 
para  a  ruina  ,  e  morte  do  Infante  Dom  Pedro,  pay  da 
Rainha,  e  naõ  lhe  íofrendo  o  coração  verem  no  Trono 

huma  filha  daqueile  pay,  «  temendo  que  algnm  dia  foífe 
a  mefma Senhora  hum  inftrumento  fatal  da  lua  dcftruiçaõ, 

tratarão  de  fofTcgar  efte  receyo ,  tirando-lhe  a  vida  ,•  Af 
íím  o  publicou  afama  ,  com  infâmia  immorra!  dos  exe- 

cutores de  tio  atroz  maldade.  Foi  efta  Senhora  hum  vi- 

vo exemplo  1  e  prova  da  pouca  eflimaçao  ,  que  mere- 
cem 
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cem  as  grandezas,  ou  vaidades  defta  vida;  Forque  nobre-^  *♦ 

ve  cípaço  da  fua ,   padeceo  ,   de  volta  com  grandes  for-      ■* 
tanas  ,  laft-imofas  calamidades.     Vio-fe  Rainha  de  Portu- 

gal ,  c  logo  arguida  ,    e  acufada  ,   de  crimes    totalmen- 

te alheyos  da  honra  ,  e  decoro',   que  fempre  fe  guardou  a 
íi   mclma  ;   Vio  a  leu  pay  governando  o  Kryno,   c  fendo 
Arbitro  deile,   e  logo  o  viò  morto,  com  deíapiedada  vio- 

lência ,   e  tratado  o  feu  cadáver  ,  como    de  hum   homem 

vil   ,   c  facinorofo  ;    Vio  a  feu*  irmãos  levantados  a  gran- 
des dignidades  ,    c  a  mayores   efperanças  ,   e  logo   os  vio 

defterrados,   e  perfegotJos  ,   hufeando  alivio  [  que  muitas 

vezes  naô  achavão  je-n  rerras  eftranhas.   Vio-fe,   cm  fim, 
a  íi  mcírna  ,   noi  Íeu3  olrimos  annos,  fingolar ,  e  extremo- 
íamente  amada  delRey  feu  marido, e  logo  vio,  e  íeatio, 

qnc  eíta  nova  felicidade   era  o  mayor  verdugo  da   fua  vi- 
da.   Em  tantas  ,  e  taõ    perigolas   ondas    de  tribulaçoens  , 

cbíervou  fempre  huma  taõ   rara  ,   e  protentofa  igualdade, 
e  ierenidade  de  animo  ,    que  íe  fazia  admirar   ate  dos  íeus 

mayores  inimigos.    Quando  eíles  mais  preíeguião  ,  e  ul- 
trajarão a  feu  pjy,  e  fcIRey  ,  perfuaclino   dclíes  ,   o  per- 

íeguia  também  ,  e  ultrajava;   então  fc  lhe  moílrava  a  Rai- 
nha   mais   obzcquiofa  ,   c  mais  alegre.     Eftas   excelleotes 

provas  de  conlbncia,  e  resignação  craõ  efleitos  da  íingu- 
lanmma  piedade,   com  que  lempre  íe  deo,  e  ertregou  a 
Decs,   e  a   todos  os  exercícios  da  perfeição  Chriírã  ;   Era 
frequentiílima  cm  homa,    e  outra  oraçaõ  mental  ,    e  vocal; 
Aííiília  todos  os  dias  com  atrtnção  admirável  ac  Sacroían- 
to  Sacrifício  da  Miífa  ;    Rezava  também  todos  os  dias  o  Of- 

ficio  Divino  ;   Lavrava   por  luas  mãos  Corporaes  ,   e  ou- 

tros adornos  precioíos ,  que  repartia  pelas  Igrejas,  c  Con- 
ventos ;  Repartia  largas  clrnolas  aos  pobres:  Tratava  com 

profunda  veneração   aos  Fccir  fiaftices  ,    e  com    mayor  , 

aos  que  erão  tidos    por  homens  de  virtude;    Foi  de votiííi- 
ma  do  Evangeliíla  São  Joaô  :   Diipoz  ,   que  a  Congrega- 

ção ,   chamada  de  Saõ  Salvador  de  Villar  def  Frade*  ,   fe 
chamaífe  de  Saõ  Joaô  Evangclifta  ,  c  deo  à  roelma  Con« 

gregaçaõ  o  Convento  de  Xabregas  confagrado  ao  mcímo 
Santo,  e  Cabeça  delia  :   Dizia  ,  qne  fe  tiveífe  vinte  filhos, 

a  todos  havia  de  por  o  nonc  de  Joaô  ,   como  dezejan- áo 
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Dia  2.  do  perpetuar  na  Real  defeendencia  a  loa  deveçaõ  ,  e  aí- 

^,  fedo:  Teve  dous  filhos,  e  huma  filha  :  Dom  Joaõ  i  que 
menino  voou  para  o  Ceo  :  Dom  Joaõ  ,  que  depois  rei 
Rey  II.  deftc  nome  :  Dona  Joanna,  Princeza  Santa.  Foi 
o  corpo  da  Rainha  Dona  Ifabel  levado  ao  Real  Mauíoleo 
da  Bataiha,  com  a  mayor  pompa  fúnebre,  que  aiè  entaõ 
fe  havia  vifto  em  Portugal. 

IV. 

NO  mefmo  dia  ,  anno  de  151 1.  fe  foblevasãoos  Mou« 
ros  de  Urmaz  ,  perfuadidos,  e  guiados  por  RaisXa* 

rafe  ,  Guazil ,  ou  Joftiça  mayor  daqudleReyno ,  e  tirarão 
improvifamente  a  vida  a  m  lis  de  cem  Portuguezes  ,  que 
andavaõ  pela  Cidade,  e  ferirão  a  muitos,  e  a  todos  íaqaea- 
raô  as  fazendas :  O  mefmo  fé  fez  a  outros  ,  que  andavaõ 
por  varias  terras  ,  pertencentes  ao  rnefmo  Rcyno  j  Ta5 

unanime,  e  taõ  univerfal  foi  a  foblevaçiô  daquelles  bárba- 
ros, è  taõ  fatal  ,  e  laítimoío  o  eííeiro  delia  í  Mas  nnõ 

duvidamos  ,  que  lhe  danaô  grandes  caufas  alguns  Portu- 
guezes,  que  íempre  houve  naquellas  partes,  taõ  cheios 

de  ambição,   como  faltos  de  piedade. 

v. 
NO  mefmo  dia,  anno  de  1541.  o  Summo  Pontífice 

Paulo  III.  declarou  Cardeal  da  Santa  Igreja  Romana 
do  titulo  dos  doze  A  pó  fio  los ,  que  tinha  creado  em 

1539.  e  confervava  tn peBore ^  a  Dom  Miguel  da  Silva, 
dos  Condes  de  Portalegre  ,  Biípo  de  Vizeu.  Depois  foi 
promovido  a  outros  títulos  Cardinalícios  ,  íendo  o  ultimo 
o  de  Saata  Maria  Tram-Tibertm.  Delle  já  d  i  (Temos  em  cu- 

2.  deju-  tro  dia. 
nho. 

TER- 
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-TERCEIRO  DE  DEZEMBRO. 

I.  Dom  Joaõ  Peculiar, 
II.  Entra  em  Lisboa  o  Cardeal  Alexandrino. 

III.  Daje  principio    a  huma  Academia  na  Vúla    de  Gui* 
maraens» 

i. 

5pi^§ÍP.  ̂ M  joaT)  Peculiar  ,  Portognez  ,  nscido  em 
^|jfe&V.^li  Coimbra  ,  pofto  que  alguns  o  reputarão  na- 

I^Iíí  ||   rural  de  França  ,  por  haver  Curlado  a  Uni- 

j||ypP^>>|   vcríidade  de  Partz,-  Neíía  íe  fez  ioíigne  Le- 

trado ,   e  voltando  para  a  "Pátria,    viveo  mui- 
tos snnoi  em  huma  folidaõ  ,  cem   admiravl  exemplo  de 

iantsoade.     Ajudou  ao  Venerável  Dom  Tello  na  erecção 
do  Morteiro  de  Santa  Cruz  ,   e  na  fundação  da  nobiiiííí- 

ina  Cardem  dos  Cónegos  Regrantes    de  Santo  Agoftinho 
em  Portugal  :   Foi  Biípo  do  Porto  ,   depois  Arcebiípo  de 

Braga  com  grande  gofto  de  ElRey    Dom  AíFonío  Henri- 
ques ,  e  ap lauzouniverfal   de  todo  o  Reyno  :  AíTiftio  ao 

rwèímti    Rey    nas  emprezas    mais   memoráveis    daquelles 
tempos  ,    e  com   autheridade   do   Summo   Pontifice   co- 

roou   ao   melmo    primeiro    Rcy   de   Portugal    nas   Cortes 

tk    Lamego.     Píomoveo    com  grande   fervor  a  fundação 

da     íf  í  ni-de  Cifter   nefte  Reyno  ,  ̂ à  qual   deu    alguns 
MciUirns ,  e  fe  correfpondia  com  o  gioriofo  Saõ  Bernar- 

do.   Coroado  de  acçoenâ  iiluíhes  ,  e  de  virtudes  heróicas 
faleceu  ntfte  dia  ,  com  mais  de  cem  annos  de  idade  ,   no 
de  H7)* 

ii. 

N^gocioi    de  relê  v  s  n  ti  fornis  conf^quencias   pára  o 
benl  commum  da  Chnft^oJade  mandou  o  Summo, 

eSantoPontifice  PioV-  a  Hefpanha  leu  íohfinho  o  Cardeal 

Alexan- 
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Dia$»  AhxanJrino:  Soube  EIRcy  D.  Sebaftiaô  ,  cjue  ellc  havia  de 

^e  paffar  a  Portugal,  e  o  mandou  efperar  nos  confins  do 
eze  'noeímo  Reyno  por  DomConftantino  de  Bargança,  e  ou- 

tros muitos  Fidalgos  ,  que  formarão  huma  luzida  ,  e  nu- 
merofa  comitiva.  Pelai  terras  do  Duque  de  Bargança  fe 
lhe  fizeraò  muitas  feftas  ,  e  íe  deraó  de  graça  ,  por  ordem 

do  Duque ,  viveres  ,  e  cómodos  para  pcífoas ,  e  carrua- 
gens com  extraordinária  abundância  ,  e  grandeza.  Na 

noite  precedente  a  efte  dia  chegou  o  Cardeal  à  Villa  do 
Barreiro  ,  e  logo  teve  muito  que  ver  em  Lisboa ,  porque 
fe  lhe  reprefentou  cuberta  de  luminárias  ,  que  fe  manda- 

rão pôr  em  todas  as  cafas  ,  e  torres  j  As  quacs  repartidas 
em  grande  numero  por  taõ  longa  carreira  de  edifícios, 
formavaõ  huma  luzidiílima  perfpe&ita.  Ndle  dia  o  foraô 
bufear  todos  os  Galcoens  ,  e  navios,  que  eftavaõ  no  rio, 

viftolamente  embandeirados  ,  e  desfazendo-fe  em  fogo 
com  repetidas  falvas.  Chegando  a  Lisboa,  o  eftava  efpe- 
rando  o  Arc::bifpo  com  todo  o  Clero,  eReligioens,  e  El- 
Rey,  e  o  Cirdea.l  Infante  D.  Henrique,e  o  Senhor  D. Duarte 
com  toda  a  Corte.  Montou  em  huma  mulla  ricamente  ata- 

viada ,  eE!Rey  lhe  deu  a  maõ  direita  ,  e  aífim  caminharão 

para  a  Cith  dtalj  Eftavaõ  as  ruas  ornadas  com  muita  ri- 

queza ,  e  o  povo  havia  prevenido  viftoías  danças  ,  c  ou- 
tros fcftêjos  de  muito  cuílo  ,  e  luzimento.  Já  noite,  a- 

companhados  de  grande  numero  de  tochas  ,  partirão  da 
Cathedral  para  os  Paços  do  Caftello.  Foi  elle  no  dia  íè- 

guinte  viíitar  a  Rainha  Dona  Catharina  aos  Paços  de  Xa- 
bregas, e  de  volta  viíitou  a  Infanta  Dona  Maria,  que  af- 

fiftia  entaò  junto  da  Igreja  de  Santa  Apolónia  ,  e  teve 

muito  que  admirar  [  como  depois  confcfíou  publicamen- 
te] no  appaiato,  e  grandeza,  que  vio  em  hum,  e  outro 

Palácio,  c  muito  em  particular  nas  Damas  ,  que  fervião 
em  ambos, as  quaes,  a  qual  melhor  ,  fahirão  naquelle  dia 
veftidas  de  riquiflimas  galas,  e  ornadas  de  joyas  de  inefti- 
nnvel  preço.  Naõ  aíííftio  em  Lisboa  mais  que  onze  dias, 
c  ueiles  teve  largas  conferencias  com  EIRey  ,  e  quando 
íe  delpedio  ,  lhe  deraÕ  o  mefmo  Rey  ,a  Rainha,  a  Infante, 

e  o  Cardeal  Infante  Dom  Henrique  muitas  joy3s ,  e  brin- 

cos de  grande   valor.   Soube-fe  depois  ,  que  viera  peiiua- 
dir 
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dir  a  ElRey,  a  que  ,  com  o  de  Caftella  ,    e  Venezianos Dia?.' 
fe  ligaiTe  contra  o  Turco  ,   e  a  que  foccorreíTe  a  ElRey       5. 

de  França  ,  que  entaó  fe  achava  quaíi  oprimido  da  fac- 

ção   dos  Ugonotes  ,•    De  que  rczuítou  prevenir-fe  huma 
poderofa  Armada  no  rio  de  Lisboa,  cujo  fucceíTo  referi- 

mos em  outra  parte. 

ih. 

Eíle  dia  ,  anno  de  1724.  teve  principio  na  Villa 
de  Guimarams  ,  hurna  Academia  com  o  titulo  de 

Vimaranenfe  ,  que  formarão  muitas  peííoas  eruditas 

em  caía  de  Thadeo  Loiz  António  Lopes  de  Carvalho,  Se- 
nhor Donatário  dos  Coutos  át  Negrelíos ,  e  AbbaJim.  O 

Doutor  Francifco  da  Cunha  Rebeílo  ,  Cónego  ,  e  Vigá- 
rio Geral  da  Real  Coliegiada  daquclia  Villa  foi  o  Presi- 

dente deíta  primeira  conrereocia  ,  exhortando  em  huma 
couta  oração  aos  Académicos  a  continuar  a  íua  louvável 

aplicação;  Houve  muitas  poeziss  a  tress  aífamptos  diíferen- 
tes ,  e  alguns  difcuifos  ,  a  que  fe  deu  futi  com  huma  fe- 
tenata  de  inftruroentos,  e  vozes.  Ainda  fl^rece  cila  Aca« 

de  mia  com  grande  louvor. 

tu 

QUAR- 
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Di«4. 

Dezeb. 

QUARTO  DE  DEZEMBRO. 

I.  Santo  Apolinar  M. 
II.  Nace    a  Infanta   Dona  Maria  Barbara  ,  Prmceza  das 

A/l  uri  as ,  filha  dos  lieys  Domjoaõ  V,  e  Dona  Ma- 
rta Arma  de  Aujlria. 

III.  Dom  Frey  Diogo  da  Silva. 
IV.  infigne  Vitoria,  que  alcança  Nuno  Aheres  Botelho 

tra  o  Achem  [obre  a  Ctdade  de  Malaca, 

i. 

COftt 

ANTO  Apolinar  padeceo  emdeffenfa  da  Fé  lici- 
te dia  imperando  Trajano  ,  e  ícbre  vários  géne- 

ros de  tormentos  morrco  crucificado. 

ii. 

7  Eíte  dia,  ém  Seíra  feira ,  das  nove  para  as  dez  heras 
da  manhã,  anno  de  171 1.  naceo  em  Lisboa  a 

Princeza  Dona  Maria  Bárbara  ,  filha  dos  Reys  de 
Portugal  Dom  Joaõ  V.  e  Dona  Maria  Anna  de  Auftria 
NoíTos  Senhores.  Logo  toda  a  Nobreza  acodio  ao  Paço  , 
e  o  Terreiro  fe  vio  cheyo  de  htitna  grande  multidão  de 

povo  ,  que  com  vivas,  e  alegrias  fcítejavaô  aquella  felici* 
dade,  O  Núncio  do  Papa  ,  o  Embaxador  do  Império  ,  e 

mais  Miniílros  Eftrangeiros  tiveraõ  audiência,  em  que  re- 
prezentaraõ  da  parte  dos  íeus  Soberanos  a  grande  íatisfa- 
çaô  ,  que  lhes  cauzava  a  dita  do  mcfmo  nacimento.  El- 
Rey  defceo  á  Capella  ,  acompanhado  dos  Infante*  feus 
irmãos  ,  dos  Grandes  ,  Qínçiaes  da  Caía  Real  ,  e  de 

tod*  a  Nobreza-  Cantoo-fc  Miíla  cm  acçgô  de  graças, 
e  Te  Deum  cora  grande  íolcmnidade  >  e  pregou  o 

Bifpo  de  Angola  ,  Dom  Frey  Jozé  de  Oliveira.  Èxpedi- 
rão-fe  Decretos  ao  Regedor  das  Juftiças  4  ao  Governa- 

dor do  Porto,  e  ao  Confclho  de  Guerra  para  fc  foliarem os 
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01  prczos,  na  forma  que  le  coftuma  ,  quando  nacem  osD*a4» 

Príncipes,  c  Princezas  herdeiras  do  Reyno  ;  e  por  todo D  e-b 
ic  fizeraõ  grandes  feftejos,   e  aplaufos. 

iii. 

DOm  Frey  Diogo  da  Silva,  natural  do  lugar  de  Aldeã 

nova,   termo  da  Villa  da  Covilhã  ,  filho  dejoaô  Go- 
mes da  Silva,   irmaô  do  grande  Ruy  Gomes  da  Silva ,  de 

quem  falíamos  cm  outra  parte  :  foi  Doutor   em  Cânones,  2*;  dc 
c  Lcys  ,    Dezembargador   dos  Agravos  ,    e  Coníelheiro 
delRey  Dom  Joaõ  111.   com  grande  exacção ,  e  inteireza 

da  juftiça.   Dizem,  que  por  caufa  de  hnma  vizaõ  noctur- 

na, que  teve,  deixou  aquella  oceupação  ,  e  fe  retirou  pa- 
ra o  iagrado  da  Religião  de  São  Francifco,  e  com  erTei- 

to  ptofeíTou  a  fua  Regra  na  Venerável  Província  da  Pie- 
dade j  donde  ,   paffidos  alguns   annos,  o  tirou  o  mefmo 

Monarcha  para  dire&or  da  íua  conciencia.   Depois  o  ele- 
vou  a  três  dignidades  ,   e  primazia*  ;   de  Biípo  de  Ceuta  , 

Primaz  da  Africa  Portugueza  ;   de  primeiro  Inquifidor  Ge- 
ral defte  Reyno  ;  de  Arcebifpo  Primaz   de  Braga  ,  onde 

faleceo  piamente  nefte  dia  ,  anno  de  1541.  com  quator- 
ze  mezes  de  Arcebifpo,  e  íincoenta  e  íeis  annos  deida- 

de.   Em  huma  Ermida  de  Santa  Maria   do  Seixo  fundou 

hum  Convento  da  Ordem  Seráfica  ,   em  obfcquio  da  mef- 
ma  Senhora  ,  e  Ordem  ,  e  da  fuaPatiia,  00  Bifpado  da 
Guarda. 

IV. 

Elos  annos  de  1616.  mandou  o  Achem  huma  pode- 
rofa  Armada  fobre  a  Cidade  de  Malaca,  excitado  da 

cede  iníaílavel,  que  fempre  teve  de  íenhorear  aoueiíe  opu- 
lentiííimo  empório.  Confiava  ella  de  duzenros  c hncoen- 
ta  baxeis,  os  mais  dellet  de  grande  porte,  bem  guarneci- 
dot  de  artilharia  ,  e  de  Toldados  efeolhidos  ,  que  chega- 
vão  a  vinte  mil.  Era  feu  General  hum  Mouro,  chamado 

Laçamane,  drílemido,  c  urgulhofo.  Achava-ic  a  Praça 
com  poucas  forças,  e  por  mais,  que  os  Portugutzes  dif- 

lii  ij  putaraõ 
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Dia 4.  puttrão  odefembarque,  Tahio  aterra  aqoclle  grande  poder, 
n  w.  c  formando  quartéis  ,  fe  deo  principio  a  hum  perigofo 

"  aííedio  j  No  difeurfo  dclle  ,  obrarão  os  defenfores  jíluí- 
triííimas  acçoens  ,  que  naò  cabem  na  eft?eiteza  do  noíío 
aífumpto  :  Aílím  permanecerão  atè  os  fins  de  Outubro  : 
Nos  princípios  do  Agofto  precedente  ,  havia  entrado  a 
governar  a  índia  Nuno  Alvares  Botelho  ,  infigne  heroc 
daquelles  tempos,  oqual,  impaciente  da  dilação  do  foccorro, 
ancioíb  de  merecer,  muito  mais,  que  de  lograr  as  honras, 

deixou  o  Palácio  ,  própria  habitação  dos  Vice-Reys  ,  e 
Governadores ,  e  veyo  aííiftir  em  lítio ,  onde  com  a  fua  pre- 

zença  dava  calor  às  prevençoens  neceííarias  ,  que  fe  adi* 
antaraô  com  tanta  promptidão  ,  que  jà  na  entrada  de  Se- 

tembro ie  achava  com  huma  luíída  Armada  de  trinta  vel- 

las,  e  nove  centos  Portuguezes  efeolhidos ,  com  que  nos 
fins  de  Outubro  ,  apareceo  no  mar  de  Malaca  ,  e  come- 

çarão a  fentir  fobre  íí  hum  novo  fitio  os  mefmos  Tuia- 
dores.  Travou  fe  entre  huns  ,  e  outros  huma  horrenda, 

e  TucceíTiva  batalha,  on  tantas  ,  quantos  foraõ  os  dias ,  e 
as  noites  no  efpaço  de  finco  (\  manas.  V  ião  Te  cheyos  o 
mar,  e  aterra  de  incêndios ,  de  eítragos,  de  mortes ,  e 
de  horrores.  O  immorral  Botelho,  fem  outras  armas  pa- 

ra a  defença  mais  que  as  roupas  ordinárias ,  com  huma  ca- 

rapuça na  cabeça,  e  a  efpada  na  roaõ ,  difeorria  fem  cef* 
far  pelos  navios  da  noíía  Armada  ,  e  obrava  juntamente 
como  valerofo  Toldado  ,  como  déího  artilheiro  ,  como 

advertido,  e  prudente  General.  ]á  Laçamanc  via  clara  a 

fua  perdição ,  e  provocava  os  Teus  a  que  morreflem  com 
honra  ,  vifto  que  a  retirada  lhe  era  impoííivel  $  Achava- 
íe  jà  reduzido  o  feu  exercito,  ao  pequeno  numero  de  qua- 

tro mil  Toldados  ,  e  quaíi  todos  os  navios  da  Tua  Arma- 
da ,  ou  metidos  a  pique  ,  ou  entregues  ao  Togo.  Os  que 

proTeguiaô  o  combate  ,  e  os  que  Togiaõ  para  o  Certão 

(  que  era  a  única  porta  >  que  reítava  aberta  )  perçcião  igu- 
almente :  Os  primeiros,  ao?  golpes  do  neflo  ferro:  Os  íe- 

gundos,  na  voracidade  das  feras,  de  que  abondão  aqud- 
les  matos.  Esforçarão  os  Portuguezes  o  combate  ncfte  dia, 
atacando  aos  inimigos  nos  Teus  mefmos  quartéis,  com  taõ 

denodado  valor,  c  ardimento  ,  que  Laçamanc    Te  entre 

gon 
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gon  ao  arbítrio  dos  vencedores,  c  foi  a  vitoria  taõ  com-  Dia  4. 
pleta  ,  que  de  vinte  mil  foldados  nao  eícapou  algum  da_.  e_, 
morte,  ou  do  grilhão ;   A  mdma  rortuna  correrão  todos 
os  vazos  daquclla  podeiola  Armada,  fendo  todos,  ou  deí- 
troçados,  ou  rendidos.   Ao  valor  infigne  do  Governador, 
na  baralha,  correlpondeo  depois  delia,   a  liberalidade  ,  e 
grandeza,   com  que  dividio  os  dcfpojos  5  dcllcs  não  cjuiz 
p3ra  íi ,  mais  que  hum  papagayo  ,  efíimado  de  Laçamane. 
Por  todas  as  Cidades  ,    e  Fortalezas  da  Índia  rrpartio  es 
vazos,  c  os  Canhoens ,  que  eraõ  muitos  ,   e  notáveis  em 
artificio,  e  grandeza.   Pelas  Igrejas  ,  e  Conventos  repar- 

tio  as  couías  de  mayor  preço,  que  melhor  lhe  podiaô  fer- 
vir$   Aos  Capitaens  ,  e  foldados  ,  repartio    as  armas  ,  e 
drogas  ,  de  que  abundava  a  Armada  inimiga  |  como  de 

homens  ,  que  vinhaô  preparados  para  povoarem  a  Cida- 
de.   Finalmente  de  tudo  ,  com  todos  ;   Vcndò-fe  de  hu- 

ma  hora  para  outra,  o  Eftado  da  índia,  abundante  de  ri- 
quezas,   e  coroado  de  novas  glotias.    Tocou  à  Cidade  de 

Goa  a  Galé  Capitania  do  inimigo,  a  que  chamavaõ:   Ef» 
canto  do  Mundo  ;    A  mais  celebre  maquina  defte  género  , 

^ue  íe  vio  no  Oriente  •>     Jogava  cem  peífas   de  artilharia 
groça ,  e  tinha  de  comprido  cem  braças  ,  e  a  largura  cm 
proporção.   Ficou  Laçamane  prizioneiro ,  e  pouco  depois 
morreo,  deixando  hum  fingâlar  exemplo  das  voltas  da  for- 

tuna, aos  que  agora  o  viaó  acabar  no  mayor  abatimen- 
to, e  pouco  antes  o  viraô  na  mayor  elevação. 

QUINTO 
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Dia  5. 

QUINTO  DE  DEZEMBRO. 

I.  SaÕ  Giraldo  B.  C. 

II.  Salvador  Ribeiro  confegue  huma  grande  vitoria  em  Pegtt, 
e  he  acclamaâo  Rey  do  mefmo  Reyno. 

III.  Bizarro  Juccejfo  militar  nos  mares  de  Malaca, 
IV.  Morre  a  Infanta  Dona  Maria  Anna  Antónia \ 

AM  Giraldo  ,    Francez  de  Nação  ,  Monge 

do  grande  Patriarcha  Saô  Bento ,  vcyo  a  Por- 
tugal,  já  prove&o  em  annos,  e  iníigne  em 

merecimentos  ;    Por  elles  foi  eleito  Arcebif- 

po  de  Braga    com  univerial   aceitação  5  Na- 

qnella  dignidade  fe  fez  hum  clariííimo  eípelho    de  vigi- 
lantes, e  zdofos  Prelados  j    Obrou  na  vida,  e  moite  ef« 

tupendas  maravilhas.   Foi  íeu  gloriofo  tranílto  nefte  dia, 
anno  de  1109.  J3Z  na  Cathedral  de  Braga  ,    e  f«z  Deos 

por  fua  interceííaô  grandes  favores  aos  que  invoeaõ  o  leu 
nome. 

11. 

Ebatidos  por  tantas  vezes  no  efpaço  de  does  annos 
as  invazoens  de  Banha-Dalâ  fobre  a  noíía  Fortaleza 

de  iyriaõ,  e  coníeguidas  por  Salvador  Ribeiro  as  illuftrcs 

fandro. C  v^°rJas  t  quc  havemos  referido  em  outros  lugares  ,•  fuc- 
14.de     cedeo  , que  certo  Rey  confinante;  chamado  Maííjnga  ,  jul* 

^o!9àè    gíndo  íc  verdadeiro  fucceffor  do  Reyno  de  Pegii,   como 
Abril,      deícendente   de  feus  antigos  Rcys  ,    intentou   a  fua  con- 

quiíla   •   c  porque  a  Fortaleza  ,   que    os  Portogaezes    alli 
mantinhaõ   ,    era    o  primeiro  ,    e  mayor  obftaculo    dos 
feus  imaginados  progreífos  ,  veyo  íobre  ella  com  cento» 
e  íiacoenta  embarcaçoens  ,  qaaíi  todas  de  grande  porte, 
com  dez  mil  homens  de  armas ;  e  como  quem  dava  por 

confe- 
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confeguida  a  empreza  ,  trazia  coníigo  íuas  mulheres,  c^5- 
hihos  ,  e  riquezas.    Mas  coftumaõ   peia   mayor  parte  ferD    ̂  
contrários  os  íocceíTos  às  irnaginaçoens  ,  quando  eítas  fe 
formão,  e  levanrão  de  vans  arrogâncias,   e  fobre  dcfme- 
didas  fwbcrbas.   Havia  tia  diílancia  de  huma  íegoa  da  noí- 
ía  Fortaleza  bum  templo  de  ídolos  muy  venerado  daquel- 
les  infiéis  j   e  os  cjuíz  o  Rey  conciliar  a  fco  favor  por  meyo 
de  facnficios  ,  e  oíFertas,  e  a  eííe  flrtj  íahio  era  terra,  e 

depois,  que  íatisfez  largamente  á  lua  fuperfliciofa  devoção, 
recolheo  íe  à  Galé  Real,   e  mandou,   que  ,   para  o  mef- 
roo  effeito,  defembarc  ííem  os  Capitaens,  e  peffoas  prin- 
cipaes  ,  que  o  acompanhavaõ.    Naõ  íabia  dtícuidar  fe  o 

noíío  Capitã-^  informado  inteiramente  do  que  pafkva  ,  fe 
meteo  com  cento  ,   e  fincoenta  Toldados  cm  quinze  em- 
barcaçoens ,  e  cobrindo  fe  com  huma  ponta  da  feira  >  que 

alli  entrava  pelo  mar,  foi  nadando  a  boga  futda   na  vol- 
ta dos  inimigos  ,  e  na  noite  dcíle  dia  ,    anno  de   160 2. 

deu  íobíc  eiles  improvifamente ,   e  com  tanta  branza  y  e 

furor  ,   que  aos  primeiros  golpes  fo»ão  pòlfos  em  confu- 
são,  e  logo  em  fugida,   defemparando  as  embarcaçõens, 

que  todas   fienraô   em  poder  dos  Portuguczes  ;    Salvador 
Ribci?o  rnfkmado  fempre  em  dezejos  de  fobre  fahir  nas 

acçoens  mais  ge ne roías ,  e  arrifeadas  ,  ataecu  dcfde  o  ptin- 

Icipio  da  refrega  a  Galé  Real  ,  e  poílo  que  achou  vigoro- 
ía  oppofiçâo  teve  a  fortuna  de  muar  por  fuás  n  aos  ao 

tiiíte  Rey,  que  nellas  deixou  ,  com  a  vida  ,  as  perten* 
çoens  do  novo  Rcyno.  Diícorreo  logo  por  tile  a  fama 

defta  vitoria,  e  os  Pcgiíz  mais  nobies  ,  e  ps  que  entre  el- 
)es  faõ  miniftros  dos  íeus  Ídolos  ,  cuja  voz  iegue  fempre 

a  tonente  do  povo,  tratarão  de  coroar  Rey  aqueiie  ho- 
mem ,  a  quem  a  fortuna  tantas  vezes  fizera  vencedor. 

Firmes  nefla  rezoluçaõ  acclamaraõ  a  Salvador  Ribeiro  Rey 

de  Pegú,  e  lhe  deraõ  o  nome  do  Rey  ,  que  ultimamen- 
te foi  a  por  eile  vencido ,  e  morto,  chamando  lhe  Maf- 

finga  ,  e  acrecentando-lhe  a  dicção  Qtiiay  ,  que  íignifica 
Deos  àa  terta.  Como  a  tal,  lhe  renderão  vaííalagem ,  e 
o  tratarão  cum  as  ceremonias,  e  reverencias  ufadas  com 

os  íets  antigo;*  Reys  ,  e  lhe  puzersõ  na  cabeça  hum  cha- 

peo  branco,  com  a  copa  dourada,  que  também  era  a  in- 

íignia 
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Diaç.  figoia  própria  dos  mefmos.  Os  Rcys  vifinhos  de  Tangut, 

..  Prom ,  Ova  ,  eJangomà,e  outros  lhe  mandarão  feus  Em 
baxadores,  e  ticos  prezentes,  folicitando  a  ÍU3  amizade, 
c  aliança  Nefte  alto  eftado  ,  c  aré  então  fem  igual  cm 

algam  Portuguez  naquellas  partes,  o  achou  huma  ordem 

do  Vice-Rey  da  índia  Ayres  de  Saldanha  ,  que  vencido 
de  falias  informaçoens  ,  o  mandava  retirar  logo  de  Pe- 
gií  ,  e  ejae  entregaífc  ao  menfageiro  da  mefma  ordem  a 
Fortaleza  de  Syriaõ  ,  e  a  Cidade  edificada  de  novo  jun- 

to deila ,  que  confiava  já  de  dezafeis  mil  vifinhos»  Ago- 
ra veremos  outra  acção  do  generoío  Ribeiro  muito  roais 

íublime  de  quantas  obrara  até  então  ,  e  cjrje  foi  a  coroa 
de  todas.  Podendo  facilmente  reziflir  ao  mal  defpcdido 

decreto  ,  c  confervat-fe  em  lua  vida  na  grandeza  a  que  o 
leyantara  o  leu  valor,  e  fendo  inftado  para  iíío  vivamen- 

te dos  Portuguezes,  que  o  acornpanhavaõ  ,  e  muito  mais 
dos  naturaes  da  terra  ,  e  dos  Príncipes  vifinhos  ,  cedeo 

fem  repugnância  em  obfequio  da  fua  fidelidade  ,  mais  di- 
gno agora  de  empunhar  o  Cetro  ,  quando  com  taò  brio- 

ía  rezoiuçaõ  o  largava.  Paliou  a  Hdpanha,  onde  a  ma- 
levolenci*  dos  ermilos  efeureceo  de  maneira  o  luftre  das 

fuás  acçcens  ,  que,  acabando  lem  os  prenrios,que  mere- 
cia ,  naõ  nos  ficarão  delie  ourras  noticias  mais  ,  que  as 

da  fua  íepultura,  que  tem  na  cafa  do  Capitulo  do  Orató- 
rio de  Santa  Catharina  de  Alenquer,  da  Ordem  de  S.  Fran- 

cifeo  ,com  efte  Epitáfio.  Efte  Capitulo ,  e  fepultura  ,  he  de 
Salvador  Ribeiro  de  Soufa  ,  Comendador  de  Chrtflo ,  natural 

de  Gutmaraens  ,  a  quem  os  naturaes  de  Pfgú  elegerão  por 
feu  Rey, 

II.  * 
Avegava  noa  mares  de  Mataca  ,  em  huma  Náo,  guar- 

necida de  quarenta  foldados ,  Mem  Lopes  Carraíco, 

Capitão  demais  nobre  valor,  do  que  appellido  j  c  encof- 
tando-fe  pelas  fúrias  dos  ventos  â  barra  do  Achem  ,  íe  a- 
chou  improviíamente  no  meyo  de  huma  Armada  domef- 
mo  ,  que  conílava  de  duzentas  velas  ;  Era  nefte  cafo  a 
morte  dos  noífos  inevitável  ,   ainda  que  fe  entregaflem  a 

parti 
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partidos  :  Porque  conftava  por  muitas  eiperkncias,  que  Dia  5. 

aquelle  bárbaro  Rey  naõ  guardava  fé  a  Deoa,  nem  ao$D dcL 
homens  ,  e  menos  aos  Portuguezes.  Neftes  termos  deli- 

berarão todos  venderem  caro  as  vidas.  Repartirlofc  01 

quarenta  pela  Nào  cm  pôftos  convenientes  ,  e  começa- 
rão huma  tão  horrenda  como  dtíigual  batalha.  Labo- 

ravaô  de  huma  ,  e  outra  parte  os  canhoens ,  de  que  os 
noíTos  recebiaõ  grande  dano,  c  o  caufavaõ  naõ  menor; 
porque  em  tanta  multidão  de  vè!as,  que  os  cercavaõ,  naõ 

fe  perdia  tiro.  Sobreveyo  a  noite,  ,e  fufpendeo-íc  aquella 
tormenta,  mas  para  profeguir  com  mais  furor  no  dia  fub« 

quente  i  Nellc  ,  fe  renovou  á  bateria  com  morte  de  gran- 
de numero  de  inimigos,  c  de  alguns  dos  noífos.  Aceitou 

no  Capitão  Mim  Lopes  buma  balia  ,  de  que  cahio  ,  c 
correndo  voz,  de  que  era  morto,  a  ouvio  hum  filho  leu, 

que  alli  hia,  chamado  Martim  Lopes  Càrraíco,  com  tan- 
ta inteireza  ,  que  rompeo  neftas  palavras,  dignas  por  cer- 
to de  memoria  perdurável  :  Se  offim  he  (  diífe  )  morreu 

hum  homem  ,  e  aqui  eflamos  nos ,  que  defenderemos  a  Não* 

Naõ  era  perigofa  a  ferida,  e,  reparada  velozmente,  vol- 
tou o  Capitão  a  diípor  ,  e  pelejar  como  de  antes.  Já  a 

Nào  naõ  tinha  forma,  nem  figura  do  que  fora :  Já  gran- 
de parte  dos  defe nfores  eraõ  mortos  ,  e  os  vivos  andavaõ 

taõ  negros  da  pólvora  ,  e  fuor  ,  taõ  roucos  ,  taõ  banha- 
dos em  fjnguc  ,  que  naõ  fe  conheciaõ  huns  aos  outros , 

nem  jà  [íobre  trez  dias  de  peleja  ,  fe  podiaõ  ter  em  pè. 

Eis  que  cm  tal  dia,  como  hoje  ,  anno  de  1569.  appare- 
cc  ao  longe  hum  Galeão  Portuguez ,  a  cuja  vifta  defani- 
mados  os  Achens  íc  retirarão  com  quarenta  velas  menos, 
as  outras  deílroçadas  ,  e  alaítradas  de  corpos  mortos,  O 

Galeaõ  levou  a  Náo  á  íoa  ate  Malaca  ,  e  devera  por  ecr* 
to  a  melma  Náo  fer  collocada  em  lugar  eminente  no 
Templo  da  fama  ,  como  trofeo  de  valor  ,  e  brazaõ  da 

animozidade.  O  grande  Vice-Rey  da  índia  [  que  entsô 
era  Dom  Luiz  de  Ataidc  )  premiou  com  maõ  larga  ao 
Capitão  Mem  Lopes,  e  aos  companheiros  ,  que  fobítvi- 
veraõ  a  taõ  memorável  batalha. 

Kkk  IV, 
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de  ,vt- 

Dezeív  *  V  . 

NEÍtedia,  anno  de  i6$6.  morrco  cm  Madrid,  onde 
nafcera  a  17.  de  Janeiro  de  1635.  a  Infante  Dona 

Maria  Anna  Antónia,  filha  ddRey  Dom  Fiiippc  III.  de 
Portuga! ,  e  de  íaa  primeira  mulher ,  a  Rainha  Dona  Ifabel 
de  França» 

<«$$(Hjg5*«>5S»«S$fr*§9>  *$9»  t<u&t>t  4$  §»4S§>  «c£>4>5$*  «£$»  «£§* 

1,1 

SEXTO  DE  DEZEMBRO. 
- 

I.  ElRey  Dom  Affonfi  Henriques  1.  de  Portugal. 
II.  A/tf/tf  o  Me/Ire  de  Aviz   ao  Conde  Joaõ  Fernandes  An- 

deiro.   Morte  facritega  de  Dom  Marimbo ,  Bi/po  de 
Lisboa. 

III.  lllullrtjjima  vrtoria  naval  contra  o  Achem. 
IV.  Entra  E/Rey  D.  João  /K  em  Lisboa  >  e  lhe,  bejaõ  a  mao 

os  Trtbtmâes  \  e  toda  a  Corte. 
V.  0  Padre  António  Leite. 

VI.  Bàutifmo  da  Senhor  Infante  Dom  Alexandre  ,  filho  dei- 

Rey  Dom  Joaõ  V.  No[fo  Senhor. 

VII.  Frey  António*  do  Rojaõ. 

BL, 

gp^gp)  OM  A rTonfo  Henrique»  I.  Rey  de  Porrcgat, 
^jtofl^^j  e  entre  todos  os  Reys  do  Mundo  hom  dos  pn. 

$£$J/M  meiros ,  e  mais  famofos  nos  dotes  ,  e  atmbu- 

-  tdy  tos,  que  conflituem  hum  perfeitiíTrmo  Prín- 
cipe. Foi  iníígnemente  grande  em  valor,  em 

prudénéia,  em  conftanciai  em  magnanimidade  ,  em  juf- 
tiça,  em  temperança  ,  em  benignidade  ,  e  fabre  tudo  em 

devoção  ,  e  piedade  Chriftã.  Nas  armas  excedo  fero  con- 
troversa aos  Capitaens  mais  famofos.  Vivco  em  hum 

perpetuo  giro  de  guerras,  e  de  triunfos j  apenas  dava  fim 

a  huma  empreza  ,  quando  já  entrava  em  outra  •  Em  to- 
do o  género  de  empregos  militares  deu  clariííimas  pro- vas 
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▼as  de  esforço ,  edifeiplina  ;  Já  na  expugnaça5  de  praças, Dls\6* 

já  na  fua  defença;  Já  em  batalhas  campaes.  Em  ̂ lncot:n*Dezg5 
ta,  e  fete  annos    de  governo  ,  não  ccíloa  de  pelejar  ,   e 

vencer  (  que  tudo  nelle  era  omrímo).  Com  poucos  Tol- 
dados desbaratou  inimigos  fem  numero,  em  que  chegarão 

a  trinta  os  Reys,  que  venceo,  c  delpojou.   Quando  naõ 
coofguira  outras  vitorias,  fó  a  famoíifiima  de  Ourique  , 
qae  referimos  em  outra  parte  ,  batòava  a  lhe  por ,  (obre  a  ̂   je 

Coroa  de  Rcy  ,  outra  de  fama  immortal.  Já  entrou  nelíajLllho' 
feito  Rey  por  acciamação  dos  homens ,  e  pouco  antes  pe- 

lo oráculo  da  voz  viva  deChrifto,   aununciadora  de  felr 

cifíímos  progftílos  feu.«,  do  Reyno,  e  de  íeus  fucceíTores. 
Conleguio  também   algumas  vitorias    em  guerras   contra 
Chriftãos,  mas  fendo  delles  provocado.    Nos  campos  de 

Valdevez  venceo   per  duas  vezes  a  EIRey  Dom  AfT.mío 
Vil.  de  Caíiella  ,  chamado  Eraperador  j   Homa  íuecedi- 
da  no  anno  de  1 11S,   Outra  doze  annos  depois,   em  que 
ficou  prezo    o  Conde  Dom  Rodrigo  Veia  ,  General   do 
Exercito  ,  e  efte  derrotado  inteiramente.    Dt&ndco  fendo 

Principe  a  Cidade  de  Coimbra  óo  íuio,  que  lhe  poz  o  Rey 
Mouro  Eujuoi  com  trezenros  mil  combatentes,  aos  quaes 

rcziftio  com  eftopenda  conilancia.    A  fua  ptirreira  Con- 
quiíla  foi  Leiria,   que  doou  a  Santa  Cruz,   como  primí- 

cias do  feu  valor.   Conquiftou  ailluíhe,  e  fuitiíTima  Villa 

de  Santarém  ,  como  dizemos  em  outr-a-lugar  ,  e  depois  2  8.  de 

defendeo  duas  vezes ,   huma  de  Albarsque  Rey  de  Sevilha, Mayo' 
outra  de  Jozè  Aben  Jacob,  Emper?dor  dos  Árabes  )  que 

com  formidáveis  Exércitos  pertenderão  recuperar    a  rr.ef- 
ma  Praça,  e  forão  inteiramente  defrruides ,  como  deixa-  Mayo. 
mo$  dito  em  outras  partes.    Conquifrou  a  nobiliílima  Ci-  \°\c,\6' 
iijt-i  i  ■  >  rc  de  Julho. 
cace   de  Lisboa  ,  como  também   ja  diílemos  ,    e  cutrasjLi.de 

Praças,  e  terras  de  grande  reputação,  como  Mafra  ,  Cm-         ro' 
tra ,   Palmeia,   Almada,   Cezimbra ,  Óbidos,  Alenquer, 
Trancczo,  Serpa,  Beja,  Elvas,  Coruche,  e  a  Villa  de 

Alcácer  do  Sal,   depois  de  dous   mezes  de  fitio  ,   que  re-24«deju- 
ferimesem  outro  lugar.  Conquiihu  a  Cidade  de  Ttiy ,  e 

a  de  Badajoz  ;   e  fahindo  dtfta  a  foccorrer  os  feus,  que  an- 
davão  nos  arrabaldes ,  baralhados  com  EIRey  Dom  Fernan- 

do II.  de  Leaò,  topou  furiofamente  no  ferrolho  da  por-- 
Kkk  ij  ta, 
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Dia 6.   ta,  ao  fahir  da  Cidade,  corn  huma  perna,  e  a  quebrou, 
jrv    -b  Seguia-fe  a  efte  fucceflo  a  íua  prizaõ,  mas  achou  nsqucl- 

'le  Rcy  (  que  era  íeu  genro  )   mais  veneraçoem,   cjtie  furor 
res  j  e  cornpoftas  as  coufas  á  fatisfaçaô  de  ambos  ,   paííoa 
aquelle  nublado,  que  foi  a  única  occaííaõ  ,  em  que  a  for* 
runa    lhe  moftrou  menos  aprazível    íemblante.    Naõ   foi 
menas  fervor  ofo  nos  exercicios  das  virtudes  ,   que  nos  da 

guerra.   Qumdo  eíla  a  efpaços  lhe  concedia  algum  repou- 
(o  ,  retirava-fe  aos  Moíleiíos  de  Alcobaça  ,    de  Saõ  Joaõ 
de  Tarouca,  de  Santa  Cruz  de  Coimbra ,  onde  feguia  os 
a&os   da    Communidade   como  o  mais  humilde    noviço. 

Qual  outro  DiviJ  alternava  ,  já  com  a  arpa  ,    já  com  a 

lança  ,  os  louvores  de  Deos  ,   c  os  caftigos  dos  que  blas- 
femavão   de  leu  fanco  nome.    Poz  em  inteira   liberdade, 

e  repoz  na  antiga  grandeza  ,    as  Cathcdraes  de  Lisboa, 

Évora,   Vizeu,   e  Lamego  ,   provendo-as  de  Bifpos  ,   os 

primeiros  que  tiveraô  depois  da  invazaõ  dos  Mouros.   Eri- 
gio  às  duas  iníignes  Coliegiadas  de  Guimaraens  ,  c  San- 

tarém,  e  as  enriqueceo  de  grandioías  doaçoens.    F.dihcou, 

c  dotou  ,e  com  mão  liheralifíima^s  Moft  eitos-  de  Alcobaça, 
e  Santa  Cruz  de  Coimbra.   Fundou  também  o  i-níigne  Con- 

vento de  Saõ  Vicente  ,  fera  dos  muros  de  Lisboa  ,    em 

memoria  da  Conqoiíla  da  mefma  Cidade  ;   e  o  de  Saõ  Joaõ 

de  Tarouca,  o  primeiro  que  teve  em  Hefpanha   a  Reli» 
giaõ  de  Saõ  Bernardo,  ainda  em  vida  do  mefmo  Santo/ 

fen  parente,   e  íio-gular  protector.    Elle ,  e  a  Kainha  íua 
mulher  edificarão  cento  e  fmcoenta  Igrejas ;  e  naô  fabemos, 

que  fabricaffe  algum  palácio   p3ra  Ç\.  Obra  foi  fca  a  pri- 

meira ponte  do  íaudozo   Mondego,  (obre  2  qual  fe  edifi- 

cou a  prezente  no  governo  delRey    Dom  Manoel.     Inf- 
tiruhio    duas  Ordens  militares  ,    a  de  Aviz  ,  e  a  da  Ala; 

Admirio  no  Reyno  a  de  Santiago,  e  lhe  fez  ,  c  também 

à  do  Templo  ,   e  à  do  Hofpital  cm  Jerufalem  iibera!!Íii- 
xnzi  doaçoens.    Foi  infigne  vencrador  dss  coufas  lagradas, 

zelador  da  Fè,   filho  obedientiiilmo  da  Igreja  Catholica, 

e  do?  Summos  Pontífices.   Logrou  o  eftremadiífimo  favor 

24.de ;u_daquel!a  vizaõ  prodigiofa,   que  em  outra  parte  referimos. 
too-        Deixou   a  feus  fucceííbics  hum  Reyno   florentiííimo  com 

vaticínios  de  Império  ,  c  por  brazaô  as  íagradas ,  e  vito- riofas 
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fiofas  Quinas.    Teve  onze  palmos  de  eftatora  ,  com  c|t>Día6\ 

de 

Dezéb. gante  proporção  cias  partes  ,    e  o  todo  rcfpirava  msgef- 
tad-  ,  c  íoberani*.  Cazou  corn  a  Rainha  Dona  Mafalda 
de  Saboya  ,  de  quem  teve  o  Infante  Dom  Henrique  ,  que 
inorreo  de  pouca  idade  t  o  Infante  Dom  Sancho  ,  que 

íuecedeo  na  Coroa  ,  o  Infante  Dom  Joaõ,  a  Infanta  Do- 
na Urraca  ,  primeira  mulher  de  Dom  Fernando  II.  Rey 

de  Leaõ,  a  Infanta  Dona  Mafalda,  que  ca?^>u  com  Dom 
Ramon  ,  Conde  de  Baic<lcna,  a  Infanta  Doca  Thcreza  , 

que  cazou  com  Filippe  i.  Coode  de  Fiandes  ,  c  morro  ef- 
tc  cazou  com  Eudo  111,  Duque  de  Borgonha,  e  a  infan- 

ta Dona  Sancha.  N20  legítimos  teve  a  Dcm  Pedro  Af- 
fonfo  ,  Mtítre  de  Rodes  ,  Dona  Thereza  ,  que  cazou  com 
Dom  Sancho  Nunes  ,  e  Dona  Urraca  ,  que  cazou  com 

Dom  Pedro  Affonio  Vi».gas.  Venerado  por  Santo,  e  ac« 
clamado  por  heroc  da  primeira  Ciaffe ,  falcceo  neíle  dia, 
anno  de  118  j.  com  fetenta  c  íeis  de  idade  ,  íincoenta  e 

ícte  de  governo  ,  e  quarenta  e  féis  de  Rey  nado.  Jaz  no 
Real  Mofteiro  de  Sarna  Cruz  de  Coimbra. 

11. 

POf  morte  delRey  Dom  Fernando  governava  o  Rey* 
no  de  Portugal  a  Rainha  Dona  Leonor  Telles  ,  em 

Dome  de  fua  fi'ru  ,  a  Rainha  de  Cafteiia  ,  Dona  Beatriz,- 
e  para  fegurar  o  governo  em  íi  ,  fe  empenhou  ,  em  que 
íua  filha  foífe  acclamada  Rainha  nas  terras  principaes 

•do  Reyno  j  Mas  a  fua  ncclamaçaõ  foi  em  todas  muito 
mal  rectbida  ,  porque  naõ  fe  acomodava  o  brio  Pcrtuguez 
â  fugciçàõ  de  Cafteiia.  Quando  fe  dizia  [  como  hecof- 

tume)  Real  Real  pela  Rainha  Dona  Beatriz-^  Díziaô  huns: 
Real  Real,  por  cujo  for  o  Reyno :  Outros :  Real  Real  por 

Portugal  :  Outros  :  Real  Real  pelo  Infante  Dom  joaõ  ,  fi- 
lho ,  que  era  deíRey  Dcm  Pedro,  e  de  Dona  Igncz  de 

Caftro  j  E  todos  finalmente,  ainda  qne  encontrados  nos 

fins,  íe  conformavaõ  na  impaciência  ,  de  que  foíTe  para 
os  Caftelhanos  o  Reyno  ,  qoe  léus  Avos  com  o  feo  fan- 
gue  haviaõ  tomado  aos  Moaros.  Aííím  andavaô  turbulen- 

tos ,  c  inquietos  os  ânimos  dos  Populares ,  e  nobres ,  ar- 
mando-fe 
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Dia6.   mando-fe  principalmente  a  indignação  de  huns,  e  outros, 
Dezêb.  contía  a  Pe^03    da  Rainha  Dona  Leonor.    A  efta  caufa 

acrecia  outra  de  grandeconfideraçaõ ,  e  era  a  infâmia,  em 
que  a  meíma  Rainha  havia  incorrido  pela  arfeição  publi- 
ca,  e  exceilíva  ,  com  que  tratava  a  Joaõ  Fernandes  An- 
deiro  ,  Conde  de  Ourem  ,  a  qual  ella  não  podia  vencer, 
nem  fabia  diííimular.    Veyo  por  cite  tempo  a  Lisboa  o 
Mcftre  de  Aviz  Dom  Joaõ,  filho  delRcy  Dom  Pedro,  e 
Príncipe  dotado   de  generofos    brios  ,    de  vinte  e  íeis  an- 

cas deidade,  e  que  intentava  fabricar  com  a  íua  cfpada 
a  fua  fortuna.    Nelle  puzerao  os  olhos  os  moradores  dei- 

ta gram  Cidade,  e  efperavaõ ,  qne  a  fua  peífoa  fofie  a  de- 
fença  do  Reyno,   e  a  vingança  do  violado  Tálamo    [íe- 
gondo    íe  dizia  ]  do  Rey  defunto.    Refolvco-fe  ,  pois,  o 
Mcftre  de  Aviz  a  dar  a  morte  ao  Conde,  e  hindo  a  Pa- 

lácio na  manhã    defte  dia    em   huma  ftfta  feira  anno  de 

1383.   conforme  a  Era  de  Cezar  1411.    que  cní;õ  ainda 

fe  contava,  com  refoínção  intrépida   lhe  deu  de  punhala- 
das à  vida    da  Rainha.    Ao  melmo  tempo  ftz  ,  com  que 

feus  criados  ,  e  parciaes  pnblicadem  o  caio  ao  contrario, 
do  que   havia  fido  ,  dizendo  ,  que  o  Conde  ,    matara  ao 
Mcftre  :   Era  o  fim  de  da  artificiofa  idéa  tentear  o  amor, 

c  inclinação  do  povo,  para  que  fobre  eftas  bazes  [  quan- 
do   as  achaííe  legaras  )    pudeffe    fundar  outras  maquinas 

mayores:  Correoafama,  de  que  era  morto  o  Medre,  e 

lie  incrível  a  commoçaò,que  eíla  noticia  produzio  nos  po- 
pulares.    Pegarão  todos  ,  grandes,  e  pequenos  das  armas, 

que  lhe  miniftrava  o  caio  ,   e  o  furor  ,  e  armados  enchiaõ 

09  ruas,   e  as  praças  ;  foavaõ  por  todas   as  parte*  o»  cla- 
mores indiítincos ,  e  foriofos  -}  Tudo  refpirava  vinganças^ 

exceífos,  defatinos ,  extorfoens.   Correo  a  defenrreada  tur. 

ba  pela  Cid>de  ,  em  demanda  do  Palácio  (  qtae  cntnõ  ef- 

tava  no  lugar   onde  hoje  a  cad:-a  publica  )  e  paííando  pe- 
la Sé,  clamarão,  que  fetocatltm  os  finos    a  rebate  paia 

q?ie  naô   puíeílem    efeapar  os  que  fupunhaò  culpados.   O 

Biípo,  (  que  íe  chamava  Dom  Martinho,  c  era  Caftelha- 
no  denaçaõ,  e  homem  de  muitas  virtudes ,  e  letras] com 

prudente  ,  e  acertada  refoluçaò  mandoo  fechar  as  portas 

da  Igreja  ,  e  naõ  quiz ,  que  o  fom  d®s  finos  fizeífe  mais 

defen- 



DIÁRIO  PORTUGUEZ.  +47 
áefcntoado  ,  e  turbulento  o  ardor  dos  fcdiciofos.  Profe- ^ia  6- 

guiraô  eftes  feu  caminho  para  onde  os  levava  o  amor  doD  e 
Meftre,  e  o  defejo  de  lhe  vingarem  a  morte.  Intentarão 
levar  aferro,  e  fogo  as  portas  do  Palácio fem  attenderem 

à  immoaidade  do  lugar,  nem  ao  decoro  da  Rainha  $  An- 
tes contra  efta  foavão  vozes  horríveis  de  ameaços,  e  opro* 

brios.  Foi  precizo  apparecer  o  Meftre  a  huma  janeiia,  e 

com  a  lua  vifta  ,  íe  ferenou  hum  pouco  aquella  tempefta- 
de. 

Voltando  porém  a  mayor ,  t  peyor  parte  daquelía 
multidão    outra  vez  pela  Igreja  principal  ,  converterão  a 
ira,   e  furor  contra  o  innocente  ,  c  virtuofo  Prelado  i   A* 
tribuhião-ihe  a  grave  culpa    o  não  confentir,   que  íc  to- 
caíTem  os  finos,   c  fazia  mayor  a  fnadifgraça  o  fer  Cafte- 
Jhano,   oome  então  íummamente  odioío  aos  Portugueses, 
Chegarão,   em  &m ,  a  taes  extremos  de  facrilega  temeri- 

dade ,  que  o  arrojarão  das  Torres  mais  altas  daquelle  Tem- 
plo,  e  paffando  a  fúria  além  da  morte,  arraftaraõ  o  corpo 

peias  ruas  tratando-o  com  inlolentiílímas  extorfoens.  Bem 
íe  vio  neftc  laftimofo  efpe&aculo,  que  naõ  ha  fera  mais 
fera  ,   que  a  plebe  ,  fe  huma  vez  rompe  as  teys   da  obedi- 

ência ,  e  o  freyo  do  temor.    Dezafete  dias  depeis  da  morte 
infelice  do  Bifpo  Dom  Martinho  ,   foi  elle  eleito  Cardeal 
pelo  Antipapa  Clemente  VII.  em  Avinhaõ  f  aonde  não 
havia  ainda   chegado  a  noticia  do  fuecedido   em  Lisboa. 
Díorte  ,  que  quando  o  elcvavao  a  huma  eminência,  já 

o  iuror  popular    o  havia  precipitado    de  outra  -}  Taô  va* 
rios  ,  e  tão  encontrados  íaõ  no  Cataíirofe  das  co ufas  hu- 

manas os  juizos  ,   e  os  fuecefícs. 
- 

Endo  Capitão  wòt  de  Malaca  Simaõ  de  Mello  ,  deu 
huma  noite  o  Achem  fobre  aquella  Cidade  com  huma 

Armada  de  feífenta  velas  ,  e  íeis  mil  Toldados  ,  em  que 
entravaõ  muitos  Turcos,  ejanizaros,  e  quinhentos  cria- 

dos deIRcy  ,  da  primeira  nobreza  ,  que  charoão  Oroba- 
loens  da  manilha  de  ouro.  Não  lhe  fuecedeo  aenterpreza, 
porque  os  Portugueses  promptos,  e  valerofos  aííim  os  re- baterão, 
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Diâó.   baterão,  e  rechaçarão,  que  mais  fugindo,   que  retirando-. 
Dez^b  k*  ̂c  aco^er^°  aos  navios.    Deixarão,   porem  ,   pofto  o 

'fogo  a  alguns  tioífos,  que  eftavão  ancorados  em  hum  por- 
to vifinho  ,   e  na  manhã  feguinte  appareceo  a  Armada  à 

▼ifta  da  Cidade  ,   cuberta    de  bandeiras  ,  e  flâmulas ,  co-. 
mo  apregoando  ,  e  aplaudindo  a  vitoria  :   Era  o  General, 
com  titulo    de  Rey    de  Pedir  ,   hum  Mouro  valercfo  ,  e 

agora  foberbo  com  a  facção  precedente  ,  o  qual  ,  tendo 
tomado  fete  peícadores  noííos ,   por  tiles,  com  os  narizes, 
e  orelhas  cortadas,  mandou  huma  carta  ,   ou  cartel  cícri- 

to  com  o  íangue  dos  mefmos  mizeraveis ,    em  que  deza- 
fiava  ao  Capitão  da  Fortaleza  ,  c  dizia  grandes    afrontas 

dos  Portuguezes,   defprezos  do  leu  Rey,   e  blasfémias  cen- 
tra a  Fé,   e  Peffoa  de  Chrifto.  O  Capitão  impaciente  nas 

injurias  de  Deos  ,   mal  fofrido  nas  do  feu  Rey,  e  nas  fua?, 

mandou  preparar  à  ordem  de  Dom  Francifco  de  Eça  ,  il- 
luftre,   e  valeroío  Cavalleiro  ,  oito  vazos  de  pouco  poire, 

que  era  todo  o   poder  marítimo,  que  entaô   fc  achava  tm 

Malaca  ,   e  atè  efte  fe  diminuio  ,   porque  ao  fahir  da  bar- 
ra ,  íe  foi  a  Capitania  a  pique  ,  falvando-íe  a  gente.   Mas 

reparou-fe  efta  falta  com  duas  galeotas ,  que  acaío  chega- 

rão alli  naqoella  occaíiaõ  ,   em  que  vinhaô  Diogo,  e  Bel- 
chior Soares  de  Mello  ,   pay  ,  e  filho,   es  quacs  como  no- 

bres Cavallciros,  e  valeroíoi  íoldados,  ie  oífercccraõ  a  fe- 

guir  a  mefma  fortuna.    Subirão  ,  pois  j  nove  velas  ,  guar- 
necidas de  peuco  mais  de  duzentos  homens,  e  à  viíta  de 

tamanha  defproporçaò    de  hum  poder  a  outro  ,  naõ  era 

muito,  que  a  Cidade  ficalíc  com  mais  temor  ,  que  ripe- 

rança  de  a  '-curo  íucceíío  fciice.    Murn uravaô  os  moiatio- 
res  dizendo:  Que  era  defatino  defpojar  a  Cidade,  do  mayor, 
e  melhor  nervo  da  milicia  ,  que   a  defendia  ,   por  bulcar 

huma  guerra  voluntária.    Crecto    a  coniternaçaõ  ,    e  o 

rcceyo  ,  quando  ,    paíTados  poucos  dias ,  appareceo  com 

trezentas  velas  â  viíla  de  Malaca  o  Rey  de  Ujantana  ,   a- 

mtgo  entaõ  dos  Portuguezes  ,   mas  fingido  ,   o  qual  com 

o  pretexto  de  nos  foccorrer    [  íuppofta  a  perda,    que  cllc 

dizia  haver  padecido  a  noífa  Armada  }  vinha  com  intento 

de  lograr  aqueíla  taõ  oportuna  occafiaõ    de  recobrar  a  Ci- 

dade, que  fora  de  feu  pay,   MasoCa-fiuõ  mor  aflun  lou- 
be 

i 
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be  oírentar,  ou  fingir  grandes  forças  em  tamanha  fraque-  £'a & 
za,  c  dcímentir  a  nova,  que  corria  da  perda  dos  bojos,  g^ífL, 
que  o   Mouro  fe  refolveo  cm  vagar  por   aquelies   mares, 

e  porcos  vifinhos,  até  noticia  firme  do  íuccrífo  da  Ama- 

da.     Entre  tanto  navegava  ella    na  volta    do  inin;;go  ,  e 
dcp.ih  de  muitos  dias  íe  encontrarão  finalmente  [jo  po<to 
de  ParUz  ,   Cidade  ,   que    o  Achem  havia    deftruido  ,  c 

faqueado  ,  e  o  Rey  delia    k  havia  acolhido    ao  Ccrtac. 
Foi  o  primeiro    choque  entre    as  duas  Capit-nias  ,  e  foi 

taõ  bem  dilputado  ,   e  furiolo,"  quanto  fe  prova  do  tezaô, 
c  pertinácia  dos  inimigos ,   dos  quaes  a  viíla  do  íeu  Gene- 

ral, o  foberbo  Rey  de  Pedir,    perderão  todos  as  vidas  com 

elle,  íem  que  algum,  dos  que  o  acompanhavaó  ,  {obre- 
vivefle   á  vitoria.   Com  o  mcfmo  orgulho,   ou  deícípera- 

Ç3Õ  ,   pelejarão    os  outros,   e  depois    de  muitas  horas  de 
combate  ,  fe  declarou  a  fortuna  a  ooíío  favor  >  com  taõ 

ditoío   empenho  ,   que  rendemos    inteiramente  a  Armada 

inimiga  ,  com  morte  de  quatro  mil  infiéis  ,    e  dos  Portu- 

gaezes  ,  fó  quatro.   Ct  Iheuõ-fe  entre  riquiííimos  defpojos, 
trezentas  peças  de  artilharia  ,  algumas  com  as  armas  de  Por- 

tugal ,  e  quarenta  e  fu.co  velas :  As  outras  fe  entregarão  ao 
fogo,  per  falta  de  gente  i  que  a$  mareaííe  5. 0  Rey  de  Parlêz 
veyo  render  vaílailagem,  alegre  ,   com  a  deftruição  dos 

Achens,  e  admirado  do  valor  dos  Portuguezes.   Confcgui- 

rao-fe  nefta  batalha  ,  em  quatro  poderoiosReys,  quatro  di- 
ferentes erfeites :  O  de  Ujantana  ficou  defenganado  das  luas 

pertençoens:    O  de  Pedir ,  morto  :   O  de  Par léz,  tributário: 

O  de  Achem  ,  humilhado  ,   e  abatido.  Succedto  cfta  pro- 
digiofa  facção  neílc  dia  anno  de  1547.   e  no  meímo  dia, 
e  na  hora  mefma ,  em  qne  íe  deo  principio  à  batalha  (  que 
foi  das  nove  para  as  dez  da  manha  )  cftava  pregando  na 

Matriz  de  Malaca  o  grande  Xavier    (  que  fora  o  princi- 
pal motor  da  empreza  )  e  parando  no  meyo  do  Sermão  , 

á  vifta  de  todo  o  povo  ,  ríceu  como  íufpenio ,  e  arrebatado 
na  reprezentaçaó    de  alguma   coufa  grande  ,  que    fe  lhe 

moftrava:  Logo  começou  a  dar  indícios  humas  vezes  de  te- 

mor ,  c  de  trifteza  ,  outras  de  alegria  ,  e  alvoroço  ,  já  levan- 
tando as  mãos ,  e  os  olhos  ao  Ceo ,  jà  chorando ,  jà  íufpiran- 

do,  ate  que,  Como  cançado  fe  reclinou  hum  pouco  íobre  o 
LU  púlpito, 
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~  e  to,  de  admirável  alegria,  e  ferenidade  ,  diííe:  Demos  gra- 
ças a  Deos ,  pela  vitoria  ,  que  agora  acabou  de  dar  a  no([a 

Armada,  Naquella  meima  tarde  eftando  doutrinando  vi 
meninos,  em  huma  Ermida  viíinha,  referio  todas  as  cir- 

cunftancias  do  conflióto,  com  miudeza  taõ  particular ,  co- 
mo quem  fabia  o  fuceíío ,  por  noticias  do  mcímo  Senhor, 

que  nos  deo  a  vitoria. 

s 
IV. 

Endo  chegados    a  Villa  Viçofa  Pedro   de  Mendoça  , 
e  Jorge  de  Mello   com  a  noticia   da  felicidade  ,   com 

i. deite    que  Ce  coníiguira,  como  já  diííemos  ,   a  gtonofa  empre- 
za  da  acclamação  óo  Senhor  Rey  Dom  joaô  IV.  vendo 

quanto  convinha  o  partir  iogo  para  Lisboa,   fe  meteo  em 

hum  coche  ,  acompanhado  nelle  do  Marquez  de  Ferrei- 
ra, e  do  Condi  de  Vimioío  (que  também  chegarão,  de- 

pois   de  haverem   íolemnemçnte   acclamado  a  EíRey  em 

Évora  )  e  de  Pedro  de  Mendoça,  e  Jorge  de  Meiío,-   ea 
cavaíío,  de  alguns  criados  da  íua  Caía.   Sem  mais  tropas, 

que  o  feguiíTem,  partio  o  novo  Rey  para  Lisboa  a  tomar 
poíTe  de  hum  Rey  no,   que  os  Reys  de  Caftclla,  formida. 
veis  a  todo  o  mundo, dominarão  feííenta  annos,  e  haviaõ 

perrender  reílaurar,  como  a  pedra  mais  preciola  da  fua 

Coroa.  Chegando  a  Aidea-Galega  achou  muitos  Fidalgos, 
e  outras  peíloas  Eccleíiafticss,   e  íecatares ,   que  o  eipera- 
vaõ  j   a  todos  recebeo  benignamente  ,  e  na  manhã  deite 

dia  em  Quinta  feira  fe  embarcou,  e  pelas  nove  horas  che- 
gou, á  Ponte  da  Cafa  da  Índia  ,   fendo  falvado   com  três 

defeargas  de  artilharia  do  Caftelio  ,    e  Fortalezas  da  Ci- 
dade,  que  f.zeraõ  publica  a  nova  da  fua  chegada.  Coneo 

logo  ao  Paço  toda  a  Nobreza   a   bejar-lhe   a  maõ  ,   e  ao 
Terreiro  tanta  multidão  de  povo  con>  taõ  grande  alvoro- 

ço,   e  taõ  repetidas  vozes  alegres  ,   que  por  inftanres  era 

neceííario  chegar  ElRey  ás  janellas  para  fatisfazer  as  de- 
monftraçocns  de  taõ  leaes  VaíTailos.   Na  tarde  do  mefmo 

dia  bejarão  a  mão  a  ElRey  todos  os  Tribunaes.    De  noi- 
te eíleve  toda  a  Cidade  illumioada  ,    e  feftiva  com  repi- 

quei 
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qoes  dos  finos,   falvas  de  arcelharia,  acclaroaçoens  ,  c  vi-Dl:j  <*• 

vas  do  povo  ;    O  que  tudo  fendo  obíervado  por  hum  Fi-  Dec<k. 
dalgo  Caftelhano,  que  íe  achava  em  Lisboa,  diííe  :    Es 

p.njfíble  ,   que  fe  quita  un  Reytio  a  EIRey  Dom  Ftlippe  com 
fulas  luminárias  ,  y  vivas ,  ftn  más  Exercito ,  rit  poder  ?  Gran 
fefial ,   y  efeto  ftn  dada  dei  braço  omnipotente  de  Dios.    EI- 

Rey Dom  Filippe , quando  lhe  chegou  a  noticia  deita  gio. 
riola  acclamação, diííe:  Perdi  el  braço  derecko  dehni  impé- 

rio, Naò  quiz  Deos ,  que  foffe  braço  de  alheyo  corpo  o 
Reyno,  que  criara  para  cabeça  de  outros  Reynos,  confor- 

me o  que  diiTe  ao  noílo    primeiro  Rey  ,    fallando-lhe   da 
Cruz  no  Campo  de  Ourique:   que  queria  nelle  ,   e  em  fua 
defeendencia  eftabelecer  para  íi  hum  Império.   Volo  in  te , 
&  in  femtne  tuo  Impertum  mibi  Jlabtlire. 

A  matutina  luz  ferena  ,   e  fria 
as  Ejhellas  do  Polo  jà  apartava, 
quando  na  Cruz   o  filho  de  Maria 

moftrando-Je  a  Affonfo  o  animava. 
CamoensCant.  3.  Oitava 4 j. 

v. 
O  Padre  António  Leite,  Msftre  de  Filofofía  ,  e  Theo- 

Sogia  da  Univerfidade  de  Évora  $  foi  famoío,  e  fácil 

pa  Predica  $  frequente,  e  aíFavel  no  Confcííionario  •  dou- 
to ,  e  devoto  nas  obras  que  compoz  j  lmprimio  a  Hiílo- 

lia  de  Noffa  Senhora  da  Lapa  ;  deixou  M.  S.  dous  tomos 
grandes i  hum  de  Comentários  fobre  o  Êxodo,  outro  da 
Conceição  da  Senhora  $  roais  dous,  da  vida,  e  morte  de 
Diogo  da  Sylveira,  e  da  Fundação  do  Collegio  da  Com» 
panhia  de  Coimbra  ;  mais  cento  c  noventa  e  finco  elo- 

gios de  outras  tantas  mulheres  Portuguezas  il!u(hes  ,  di- 
gnas de  memoria.  Falcceo  em  Lisboa,  fua  Pátria,  nefte 

dia,  anno  de  1661.  com  oitenta  e  dous  de  idade  ,  e  fcí- 
fenta  c  íeis  de  perfeito  Rcligiofo. 

Lll  ii  VI. 
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NEftc  dia  ,  anno  de  1713.  foi  bautizado  na  Santa 

Igreja  Patriarchal  de  Lisboa  pelo  Patriarcha  Dom 
Thomaz  de  Almeyda  ,CapeIlaõ  mor,  o  quinto  filho  dos 
Reys  de  Portugal  Dom  João  V.  e  Dona  Maria  Anna  de 
Auftria  noííos  Senhores  ,  com  os  nomes  de  Alexandre, 
Fnncifco,  Jozé ,  António,  Nicolao.  Forão  Padrinhos : 
Em  nome  de  Filippe  V.  Rey  de  Caftella  ,  o  íeu  Embaxador 

Marquez  de  Capiceolatro  -t  e  em  nome  da  Rainha  Dona 
Marianna  de  Ncubourg  ,  viuva  delRey  Carlos  II.  de  Caf- 

tella ,  o  Duque  de  Cadaval  D.  Nuno  Alvares  Poeira  ,  Mor- 
domo mòr  da  Rainha  No.Ta  Senhora.  Foi  levado  nos  bra- 

ços de  Gaflaô  Jozé  da  Camera,  Veador  da  Cala  da  Rainha, 

Levarão  as  varas  do  Paleo,  os  Marquezct  de  Alegrete  ,dr 

Angeja ,  de  Cafcaes,  de  Távora,  e  o  de  Alegrete  Ma- 
noel Telles,  e  as  iníignias  o  Senhor  Dom  Miguel,  o  Du- 

que  Dom  Jayme  ,   e  o  Marquez  de  Fronteira. 

VIL 
O  mefmo  dia,  anno  de  t7i8.  faleceo  no  Conven- 

to de  Santo  António  da  Cidade  de  Vizeo  o  Padre 

Frey  António,  chamado  vulgarmente  do  Rcjaõ  ,  por  íer 
eíle  nome  da  fuâ  Pátria.  Foi  religicío  de  notória  virtude» 
Depois  de  morto  eíleve  três  dias  cxpoílo  à  vifla  do  povo, 
e  em  todo  elle  tempo  taõ  flexível ,  c  incorrupto,  e  com 
os  olhos  taõ  claros  ,  como  fe  eítiveííe  animado.  No  fc» 
gundo  dia  foi  examinado  pelos  Médicos  em  prezença  dos 

Miníftros  ,  e  fangrado  lançou  quantidade  de  Tangue  pu- 
ro. No  terceiro  dia  foi  o  Cabbido  da  Cathcdral  da  mef- 

raa  Cidade  fazer-lhe  hum  Oííicio,  e  dar-lhe  kpultura  ,•  c 
havendo  feflenca,  e  duas  h  rai ,  que  tinha  falecido,  fa- 
zendo-lhe  os  Médicos  novo  exame  ,  o  acharão  com  a 
mefrna  incorrupção,  c  Cada  vez  mais  flexível,  íendo  que 

havia  dous  annos  ,  que  vivia  entorpecido.  Em  todos  os 
ditos  dias  foi  innumerâvc!  o  concurço  da  gente  ;  e  não 

obftante  a  defença  dos  Religiofos  lhe  levarão  mnitos  há- 
bitos em  relíquias.  SETI- 



DIÁRIO  PORTUGUEZ. 453 

Dia  7. 

de 

SÉTIMO   DE   DEZEMBRO. 

I.  Santa  Feira  V. 

II.  Nacc  a  Infanta  Dona  Marta  ,  filha  dos  Reys  Dom  Du- 
atte,  e  Dona   Leonor. 

311.    Pa-t  to  fecundo. 

IV.  Dom  Odor  to  ,  primeiro  Bifpo  de  Vtzeu  %  depois  da  ex- 
pulfao  dos  Mouros. 

V.  Franctjco  de  Mello  de  Torres  Marquez  de  Sande, 

VI.  Ftey  Aleixo  de  Santo  António. 
Vil.   O  Padte  Joaõ  de  Matos. 

I. 

FSTE  dia    pcfíou  da  vida  traníltoria  á  im- 
W^vfS^I   mortal  a  eioriofa  Santa  Fará,  Virgem,  que 

fugindo  a  íeu  psy  ,  porque  a  queria  cazar  , 
Anaftafio  Bifpo  de  Tuy  a  fez  Religiofa  ,  e 
o  foi  infigne  em  virtudes,  e  milagres:  Flo- 

receo  imperando  Heraciio. 

ii. 

NO  meímo  dia  ,  anno  de  1432.  naceo  na  Viila  do 
Sardoal ,  a  Infanta  Dona  Maria,  filha  dos  Reys  Dom 

Duarte  ,  e  Dona  Leonor.  Morreo  no  dia  feguinte  do  mef- 
rao  anno. 

ih. 

^T  O  mefmo  dia,  anno  de  1741.  na  Villa  de  Olivei- 
^  ra  dt  Azeméis  do  Bifpado  do  Porto  paiio  Joanoa 

Mafcareohas  ,  mulher  de  Joaõ  Malafaya  ,  três  crianças  de 
hum  iò  ventre,  a  primeira  huma  menina  ,  a  que  fe  derão 
os  nomes  de  Anna  Maria  ;  e  depois  hum  menino,  a  quem 
chamão  Domingos j  e  logo  outro,  que  tem  o  nome  de 

Anto- 



45+  ANNO  HISTÓRICO 
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D     b  *SreJa  ParroSu^a^  »  todos  bem  nutridos  ,   c  fe  criarão  fó 
com  o  peito  de  fua  mãy. 

IV. 

A  Antiga  Cidade  de  Vizea  ,  que  no  anno  de  Chrif- 
to  de  3  20.  teve  por  Bilpo  aSão  Jufto ,  e  no  de  105  8. 

foi  ganhada  aos  Mouros  por  EIRey  Dom  Fernando  o  Ma- 
gno ,  em  qnanto  fe  naó  punha  capaz  de  fe  lhe  redimir 

a  dignidade  Epifcopal,  era  governada  a  fua  Igreja  mayor 
por  hum  Prior  ,  e  Íeis  Clérigos  ,  fugeitos  ao  Biípo  de 
Coimbra,  com  aprovação  do  Papa  Paícoal  II  No  anno 
de  1 1  20.  nao  fofrendo  o  Clero  ,  e  Povo  de  Vizeu  aquel- 
ja  íugeição,  elegerão  por  Teu  Bifpo  a  Dom  Odorio  ,  Prior 

da  fua  Igreja  Matriz  ,-  e  por  íe  fazer  a  eleição  fem  aur bo- 
ndade Pontifícia  ,  procedeo  o  Bifpo  de  Coimbra  contra 

os  eleitores,  os  qaaes  arrependidos  do  erro  ,  que  haviaõ 
cometido  ,  fe  tornarão  fugeitar  ao  mefmo  Bilpo.  Pouco 
depois  renunciou  Dom  Odorio  o  feu  Priorado  de  Vizeu,  e 
vindo  para  Coimbra  ,  foi  hum  dos  doze  companheiros , 
com  que  o  Venerável  Arcediago  Dom  Tello,  fundador, 
e  Saõ  Theotonio,  primeiro  Prior  de  Santa  Cruz  de  Coim- 

bra, deraõ  principio  no  anno  de  1132,  ao  efpiritual  edi- 
fício daqueila  Cafa  ,  e  à  iníigne  reforma  dos  Cónegos  Re- 

galares de  Santo  Agoftinho  de  Portugal.  Paliados  doze 
ahnds.,  no  de  11 44.  fez  EIRey  Dom  AtTonfo  Henriques 

reftituir  á  Cidade  de  Vizeu  a  fua  antiga  dignidade  Epif- 
copal ,  e  nomeou  feu  primeiro  Bifpo  ao  mefmo  Dom  Odo- 

rio j  que  jà  fora  eleito  pela  meíma  Cidade;  mas  elle  ,  de- 
pois de  Cónego  Regular,  recuzava  aceitar  o  Bifpado,  c 

foi  neceflario,  que  o  feu  prelado  Saõ  Theotonio  o  obri- 
gaífe  com  preceito  de  obediência.  Sagrado  Bifpo,  foi  re- 

cebido em  Vizeu  com  grandes  feftas  ,  e  alegrias  pelos 
feos  moradores  >  por  verem  acreditada  a  íua  eleição  ,  e 

Dom  Odorio  a  defempenhou  no  feu  governo  ,  porque  re- 
formou o  Clero  j  vivia  em  commum  com  os  Cónegos  da 

fua  Sc  ,  fegundo  a  Regra  de  Santo  Agoftinho  ,•  difpendia 
as  rendas  do  Bifpado  no  ornato  das  Igrejas  ,   no  fuftento dos 
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dos  pobres  ,   no  amparo  das  viuvas;  e  a  todoí  edificava  Pl*J* 

e  melhorava  com  a  fua  virtude  ,   e  doutrina.    Chcyo   de~ -JL 
snnos  ,  e  merecimentos  ,  com  vinte  e  dous  annos,  c  opi- 

nião de  Bifpo  Santo  faleceo  nefte  dia,  anno  de  1166. 

v. 
• 

FRancifco  de  Mello  de  Torres  ,   primeiro  Conde  da 

Ponte,   e  primeiro  Marquez  de  Saade,  foi  Cavalei- 
ro de  excellentes   partes  ,  igualmente  entendido  ,  e  vale- 

rofo :   Logo  depois  da  acciaraaçiõ  feguio  a  guerra  ,  e  foi 

Governador  de  Olivença  ,   General  da  Artilharia  no  Alem- 
Teio  ,  e  por  algum  tempo  Governador  das  armas :   Foi  do 
Confelho  d;:  Guerra  ,   e  eílado  ,  e  Embaxador  a  Inglaterra, 

onde  ajudou  a  paz   entre  aquelíe  Réyno  ,  e  o  de  Portu- 
gal ,   e   pouco  depois  o  cazamento  de  Carlos  II.   com  a  In- 

fante Dona  Cacharina:  Nas  primeiras  viftas   dos  mtimos 
Reys  intentou  o  Príncipe    Palatino  Roberto  preceder  no 

lugar  ao  Marquez  Embaxador;  Mas  efte  o  deteve)  pegando- 
Ihe  de  hum  braço,e  dszerdoa  EIRey,que  quizeífefer  iervido 
de  lhe  mandir  dar  o  lu^ar  ,  que  fe  devia  ao  feu  caracter  j  e 

E'Rey  mandou  ac  Principe,  que  fe  apartaííe,  e  dèífe  «ugar  ao 
Embaxador.  Depois  ajuftou  em  França  odeElRey  D.  Affon- 

fo  Vl.com  a  Princeza  de  Aumalç,  e  o  ditoRcy  de  Ing!ater- 
ta,eLuiz  XIV.  de  França  fizeraô  delle  taô  alta  eftimaçaõ, 

que   o  nomearão  arbitro  lobre  importantes  dependências 
dehuma  ,  e  outra  Coroa  ;    Foi  também  Embaxador  às  Pro- 

vindas unidas,  onde  íe  houve  com  maravilhofa  deílteza, 

e  pvudcncia,   em  que  foi  iníígne.    Compoz  das  fuás  em- 
baxadas  oito  tomos   em  folha  :   Compoz   também   fobre 

a  Geografia,  e  Mathematica  ,  e  Aflronomia  moderna  dou- 
tiífimamente.  Cazou  com  íua  fobrinha  Dona  Leonor  Man- 

riqae  ,  filha  herdeira  deAffonfo  de  Torres.    Mararaõ-no 
por  erro   (intentando    matar  outro  Fidalgo)   nefte  dia  à 
noite,  voltando  de  aífiftir  na  Capella  Real  ás  matinas  da 

9   Conceição,  no  anno  de  1667,   Anno,  em  que  o  Princi- 

pe Dom  Pedi  o  (  depois  Rey  )   tomou  o  governo  do  Re  yno: 
Efta  fepultado  à  porta  da  Sanchriftia  de  S.  Domingos  na 
fepultuia  de  íeus  Avos. 

VI. 
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VI. 
FRíy  Aleixo  de  Santo  António ,  Canonifta  ,  Thec  logo, 

Reytor  doCollcgio  de  Coimbra,  e  Difinidor  da  fua 

Ordem  Regular  deClirifto  -}  Compoz  doui  livros ,  que  íe 
imprimirão  em  Coimbra  ,  hum  de  Comentários  Jnbre  os  E- 
yangelbos ;  Outro,  Ftlofofia  Moral,  Foi  Religioío  perfeito, 
e  Meftre  dos  Noviços  tfinta  annos  no  Real  Convento  de 
Thomar ,  onde  na  idade  de  noventa  annos ,  morreo  neftc 
dia  ,  anno  de  1648. 

vn. 
O  Padre  Joaõ  de  Mattos  ,  Jefuita  ,  Lente  de  Filofofia, 

e  Theologia  ,  Doutor ,  e  Reitor  da  Univerfidade  de 

Évora,  compoz  dous  tomos  doutiílimos,-  hum  dos  Juiz  os 
Divinos,  outro  dos  Humanos.  Faleceo  em  Lisboa  neíie 
dia  ,  anno  de  1648. 

OITA- 
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de 

OITAVO   DE  DEZEMBRO. 

I.  Morre  o  Infante  Dom  Henrique ,  filho  delRey  Dom  San- cho I. 

II.  Nafce  a  Rainha  Dona  Leonor  y  mulher  delRey  D»  Jopo  II. 
III.  Caza  o  Pt  incipe  Dom  JoaÕ  -,  filho  delRey  Dom  JoaÕ  III. 

com  a  Princeza  Dona  Joanna. 
IV.  Dejpo/orioi  do  Duque  de  Bargança  Dom  JoaÕ  I.  com  a 

Senhor  a  Dona  Cathàriúa. 

V.  Dom  Franàfco  de  Portugal ,  primeiro  Conde  de  Vimiojo. 
VI.  0  Doutor  Diogo  de  G  ouve  a* 

VIÍ.   Pedro  Jaques  de  Magalhaens. 
VI:  I.   Dom  tr.  Bartbohmeu  Rjheho. 

IX.   Tem  principio  a  Açaâemta  Real da  Hiftona  Portitgueza. 

i. 
ESTE  dia  morreo  de  pouca  idade  ,  havendo  naci- 

!l|Nc^|  do  no  anno  de  1189.   o  Infante  Dom  Henrique, 
fi  ho  delRey  de  Portugal  Dom  Sancho  í.  e  da  Rai- 

nha Dona  Du;ce.  Jaz  no  Convento  de  Santa  Cruz  d3  Ci- 
dade de  Cuimbra. 

II. 

O  mefmo  dia,  anno  de  145  8.  naceo  na  Cidade  de 

Beja  a  Senhora  Dona  Leonor  ,  filha  do  Infante  D. 

Fernando,  e  da  Infante  Dona  Beatriz.  Eilirr.ou»íe  o  ieu 
nacimento  ,  como  favor  efpecial  do  Cco  ,  attendeodo  á 
circunftancia  do  dia  ,  por  haver  a  Infanta  Dona  Beatriz 

edificado  pouco  antes  na  Cidade  de  Beja  hum  M oíLiiq  de- 
dicado á  Raiana  dos  Anjos  f  com  o  titulo  de  fua  imma* 

culada  Conceição  ,  o  primeiro  ,  que  deíle  nome  íe  edifi- 
cou em  Portugal.  Foi  irmã  delRey  Dom  Manoel  ,  mu-2J, <de- 

lher  delRey  Dom  Joaõ  Ií.  e  Rainha  famofa  de  Portugal  »n!,iro- 
como  aizemos  em  outras  partes.  vembro. 

Mmm  III. 
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N O  mefmo  dia  ,  anno  de  1552.  receberão  as  bên- 
çãos nupciaes  na  Sé  de  Lifboa  oPrincipe  Dom  Joaõ, 

filho  delRey  Dom  Joaô  III.  e  a  Princcza  D< na  Joanna , 

filha  do  Emperador  Carlos  V.  com  grandes  ftftas,  e  ale- 
grias, que  paííado  pouco  mais  de  hum  anno  ,  fe  conver* 

teraõ  em  triftezas  com  a  morte  do  Príncipe,  como  dize- 

nJoh'mos  cm  OBtra  Parte. 
IV. 

O  mefmo  dia,   anno  de  ij 6$.  fe  celebrarão  os  def- 
poforios  do  Duque   de  Bargança    Dom  Joaõ  I.    do 

nome  com  íua  prima  com  irmã  a  Senhora  Dona  Cathari- 
na  ,   Neta  delRey   Dom  Manoel,  filha  do  Infante  Dom 
Duarte,  Duque  de  Guimarsem,   c  da  Infanta  Dona  Iíabel, 

filha  de  Dom  Jayme,   quarto  Duque  de  Birgança-,    Deírc 
21>dcFe>matrimonio  houve  a  íelice  ,  e  dilatada  dcfccndwncia ,  que 
vereiro.    dizemos  em  outro  lugar. 

V. 

Ora  Francifco  de  Portuga! ,  primeiro  Conde  de  Vi- 
miofo  ,  Vedor  da  fazenda  dos  Reys  D<  m  Ma- 
noel, e  Dom  Joaõ  III.  e  do  Confclho  de  arr.bos,  c  Ca- 

mereiro  mor  do  Príncipe  Dora  Joaõ  ,  e  primeiro  Gover- 
nador de  Azamor  ,  em  cuja  conquifta  íe  achou  com  o 

Djque  de  Bargança  Dom  Jayme,  íeu  primo  fegundo  :  Foi 

Varaô  dotado  de  tanta  prudencii  ,  citcanfp.cçaõ  ,  mo- 
deília  ,  e  gravidade  em  íua  peííoa  ,  e  em  todai  as  luas 

acçoess ,  que  lhe  chamarão  o  Cataô  Portugoez  :  Ct  feus 
confelhos,  e  votos  eraõ  as  ultimas  rezoluçnens  nos  negócios 

de  mayor  importância  ,  porque  íem  atrender  a  rrípeitos 
alguns  particulares,  attendia  iò  á  juítiça  ,  e  ao  bem  com- 
muna:  Aphcoo-fc  com  íingular  fervor  a  todos  o?  exercí- 

cios da  devoção  ,  e  piedade  ,  fem  faltar  aos  eílillos  Cor- 
teziô*  ,   cm  que  fe  portou  fempre  com  extraordinário  1b» 

fimento: 
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íimento  :  Foi  por  extremo  liberal ,  c  íingularmente  conjD'à^- 

0$  pobres ,  e  enfermos  ,  e  coftumava  dizer  :  Que  antes  n  e^, 
elegeria  deixar  ,  qae  lhe  cortaíTcm  hum  braço  ,  que  não 
ttr  com  que  acodir  às.  necemdade»  dos  feus  próximos: 
Eícreveo  dous  Tratados  moraes,  em  ordem  á  reforma  dos 

coftumes,  e  0$  participava  aos  Fidalgos  moços,  dezejan- 
do,  que  todos  foubeííem  o  modo  fácil  de  unir  cada  hom, 
«•  aermanar  as  prendas  de  lllnftre  Cavalleiro  ,  e  as  virtu* 
ues  de  bom  Chriftaõ :  Depois  de  fua  morte  fefizeraô  pú- 

blicos por  meyo  da  eftampa  ;  Faleceo  (  como  vivera  ) 
íancamenre  neftc  dia,  anno  de  1549.  Jaz  cm  Évora  na 

Convento  dos  Eremitas  de  Santo  Agoftinho, 

r-y 

VI. 
logo  de  Gouvea  ,  natural  da  Cidade  de  Beja  ,  de  no- 

bre geração  ,    Doutor  em  Theologia  pela  Univeríl- 
dade  de  Pariz  ,   onde  leo  moiros  anuas  a  Cadeira  de  Prima, 

em  qii?  lhe  íuecedeo  feu  fobrinho  André  de  Gouvea  ,  ho- 
mem também  inílgne  em  letras ,  como  o  foraõ  outros  dons 

fobíinhos  feus  ,  Diogo,  e  Marçal  de  Gouvea,  dosquaes1#  jc 
cm  outros  dias  falíamos.    Por  fua  grande  prudência  íubioAbri'- 

Diogo  de  Gouvea  ,  de  que  vamos  fallando  ,  a  fer  Reytorvembro. ' 
da  LJniveríidade  de  Pariz  ,  onde  fervio  a  íínco  Reys    de 
Portugal  ,  e  quatro  de  França  ,  que  oconílituiraõ  arbitro 
de  gravitámos  negócios,  em  que  fe  intereíTavaõ ,  obrando 
heróicas  acçoens  em  utilidade  de  homa,  e  outra  Coroa,   e 
em  d-jfcnía  da  fé.   Livrou  a  Santo  Ignacio    de  Loyola  do 

caftiç»o,  a  que  cftava  coodemoado  pelas  leysdaquella  Uni- 
ver (idade,   por  atrahir  alguns  do»  léus  alumnos  para  o  no- 

vo Inftituto    da  Companhia  ,  e  foi  a  principal  cauía  de 

que  fe  introduzi ííe  em  Portugal  ,  perfuadindo  a  EíRey  D. 
Joaó  III.  que  pcdiííe  alguns  companheiros  do  meímo  San- 

to para  promulgarem  na  ladia  a  Ley  Evangélica.    Vol- 
tando para  Portugal  faleceo  Cónego  da  Câthedral  de  Lis- 

boa neftc  dia,  anno  de  1557.  Jaz  no  Cruzeiro  da meíma 
Câthedral. 

Mmm  H  Vil. 
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Dl5  \TTJ 

Dezéb. 
 VU. 

Edro  Jaques    de  Magalhaens  ,    primeiro    íenhoi  ,  e 
Viíconde  de  Fonte-Arcada,  do  Confelho  de  Guerra  dos 

Reyi  Dom  AfFonfo  VI.  c  Dom  Pedro  II.  Varaõ    a  toda 

a  laz  infigne  em  valor,  edifeiplina  militar.   Defde  os  pri- 

meiro» annosfeguio  a  guerra  na  nova  Luíltania  :  Em  Car- 

iz.dcNo.  thagena  deu  as  íingolariííimas  prova»  de  valor,  conftancia, 

vembro.  c  fidelidade,  que  diíTemos  em  outro  logar.    Gccupou  os 
primeiros  pòítos  de  Guerra  nas  que  houve  depois  da  Accla- 
raaçaõ  entre  Portugal ,  e  Caftella.    Na  Provinda  da  Bei- 

ra,  onde  era  Governador  das  Armas ,  fatigava  com  repe- 
tidas invazoens    o  paiz  inimigo.     Rendeo  ,  e  íaqueou  as 

Villas  de  Guinâído  ,  Sobradilho  ,  Serralvo ,  e  outras,-  em 
huma  entrada  fez  queimar  mais  doze  Villas  ,  e  lugares, 
exercitando    generofa  clemência    com  os  rendidos.     Foi 

grande  parte  o  (eu  valor  nas  vitorias  de  Elvas,  do  Canal, 
7.  de     de  Montes  Claros,  e  a  famofa  de  Caftello  Rodrigo  fe  lhe 

Julho,      deveo  inteiramente,  como  deixamos  dito  em  outra  parte. 
Paííou  depois  a  General    da  Armada  de  Portugal  ,   e  foi 
não  menos  valeroío,  e  temido  no  mar,  do  que  na  terra. 
Em  Pernambuco  poz    o  felice   fim  á  expulíaõ   das  arn  as 

Olandezas  ,   que  por  eípaço  de  trinta  annos  tinhaõ  refií- 
tido  no  Brafil  a  todo  o  poder  de  Heípanha.  Por  entre  o§ 
Mouros,  que  citiavaõ  a  Cidade  de  Oraô  ,  e  tinháo  poílo 

os  Heípanhoes  no  eftado  da  ultima  ruina  ,  meteo  foccor-» 
ro  naquelia  Praça,  e  foi  caufa  de  que  trionfaífem  de  to- 

do o  poder  dos   Mouros.    Cheyo  de  acçoens  heróicas,  e 
naõ  menos  de  virtude»  moraes,  eChrifíans,   morreo  com 

grandes  íinaes    de  prcdeftinado  cm  Lisboa  nefte  dia,  an- 
no  de  i6>8 8.    Jaz  na  Igreja  de  jefus    dos  Religiofcs  Ter- 

ceiro* de  São  Franciíco.  O  Conde  da  Ericeira  Dom  Fran- 

cifeo  Xavier  de  Menezes  epilogou  as  acçoens  defte  famofo 
heroe  nefte  Soneto. 

Fiel  fofre  hum  tromento  afpero ,  i  e  duro-, 
livra  o  Braztl  tdaefcravtdaÕ  eflranha-, 

de  Badajoz ,  triunfa  na  Campanha-, 
de  Ehast  foi  o  J eu  peito  hum  firme  mttro, 

N§ 
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No  Canal ,  o  trofeo  deixou  Jeguro-,  Dia  8. 

em  Cajlello  Rodrigo  vence  a  Hefpanha^  _    ® . 
e  fez  de  Montei  claros  na  façanha, 

feu  nome  claro  ,  ate  no  tempo  efcuro. 

Sempre  adquirio  na  Beira  'immortal  gloria  $ 
no  mar  ,  lhe  foge  o  Mouro  temerofo; 

Oram  deve  a  feu  ecco  huma  viBoria,- 
Itália ,  o  vio  prudente  >  e  generofo ; 

e  ,  o  que  mais  he ,  morreo  fanto  j  Efia  he  a  hiflorta 
de  Pedro  Jaques ,  Luzo  Heroe  famofo, 

VIII 

Om  Frey  Bartholomeu  Ribeiro,  Portugaex,  depois 

de  ler  inftruido  na  liagoa  Latina  na  Cidade  de  Évo- 

ra ,  palíou  a  Caftella  ,   onde  profefíbu  o  fagrado  Inftitu- 
to  da  Religião  de  Noíía  Senhora  das  Mercês   da  Redem- 

pçaó   dos  Cativos,-    Por  fuás  virtudes  ,    e  letras   foi   muito 
conhecido .,  e  eliimad©  ,  e  lhe  chamavaõ  o  Doutor  Por- 

taguez.  Paííou  a  Roma  por  Procurador  Geral  da  fuá  Or- 
dem ,    e  nacjueila  Cúria  logrou  grandes    cftimaçoens  do 

Papa  Clemente  VIII.  que  o  fez  Confultor  da  fagrada  Con- 
gregação dos  Ritos  ,  e  Bifpo  de  Nicotera  no  Rcyno  de 

Nápoles  y  Reformou  ,  e  renovou  a  íua  Cathedral ,  que  acho» 
pobriílima  em  tudo  ,  c  atè  de  ornamentos  fagrados,  edas 
coufas  neceffarias  para  o  Culto  Divino ,  de  qae  a  proveo, 

c  ornou  magnificamente.  O  meímo  fez  no  Palácio  Epif- 
copal.     Foi  muito  efmoler  ,  e  devoto  de  Noífa  Senhora, 

e  nefte  dia  da  fua  glorioía  Conceição  faleceo  precioíamen- 
te  no  anno  de  i6oit 

i;£ 

NEfte  dia  ,    anno  de  1720.  em  Lisboa,  no  Palácio 

da  SercniíUraa  Caza  deBargança,  teve  principio  a 

Academia  Real  da  Hiftoria  Portugoeza,  Eccieíiafti- 

ca  ,  e  Secular.   ElRey   Dom  Joaõ  V.  noífo  Senhor ,  por 
«ípeciai  Decreto,  fe  declarou  Protector,  e  nomeou  para 
Directores  da  meíma  Academia   ao  Padre  Dom  Manoel 

Caetaao 
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Dia  8.  Caetano  de  Souía  ,  Cierigo  Regular  da  Divina  Providtn- 
Dezéb.  c*â>  ao  Conde  ̂ a  Ericeira,  aos  Marquezes,  de  Fronteira, 

de  Alegrete,  de  Abrantes,  e  para  Secretario  perpetuo  ao 
Conde  de  Villar  Mayor  depois  Marquez  de  Alegrete.  Neíla 
primeira  Conferencia  fe  ordenarão  os  feu*  Eítatutos,  e  foraõ 

nomeados  os  Académicos,  cjue  fairavaô  para  encher  o  nu- 
mero dos  íincoenta,  de  que  íe  compõem.  Além  deftes  ha 

outros  fupranumerarios,  ou  das  Províncias,  para  procura- 
rem, c  remeterem  memorias  ,  e  noticias  antigas. 

NONO  DE  DEZEMBRO. 

I.  Dom  Sancho  L  he  reclamado  Rey  de  Portugal. 
II.  Naçe  o  Infante  Dom  Pedro  ,  filho  dos  Reys  Dom  JoaÕ  /. 

e  Dona  Piltppa. 

III.  Morre  EIRey  Dom  Pedro  II. 
IV.  A  Infante  Conde ça  Dona  Guiomar  Coutinho. 
V.  Geral  tremor  da  Terra, 

VI.  André  de  Re  fende. 

i. 
|Ç|  ESTE  dia  ,  anno  de  ii8j.   três  dias  depois 

da  morte  dei  Rey  Dom  Arfbnío  Henriques  ,roi 
feu  filho,  Dom  Sancho  I.  do  nome  ,acclamado 

^f|    Rey  de  Portngal  em  Coimbra,  onde  no  anno 
de  ii  54.   havia  nacido  ,  com  trinta  c  hum 

annos  de  idade  ,  e  dez  do  feu  cazamento.    Na  Cathedral 

daquella  Cidade  foi  coroado  no  mefmo  dia  com  fua  mu- 
lher,  a  Rainha  Dona  Dulce,   pelo  Bifpo  Dom  Martinho, 

como  fe  ulava  naquelles  tempos. 

11. 

NO  mefmo  dia,  anno  de  1392.   naceo  em  Lisboa  o 
Infante   Dom  Pedro,   filho  dei  Rey    Dom  João  L   e 

da  Rainha    Dona    Filippa  :    Foi  Duque    de  Coimbra  ,  o 

primeiro 
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primeiro  ,  que  cm  Portugal  ceve  cila  dignidade ,  Senhor  de  Dia  9. 
Monu-mòr  ,  c  de  ostras  terras.    Em  Cesta  ,  depois  ̂ cDez^ 

Conquiílada,  o  armou  ElRey  íea  pay  Cavallciro  da  Or- 
dem de  Chrifto  ;   Era  Inglaterra ,  lhe  conferio  a  Ordem  ò^ 

Jarratiera  feu  fobtinho  ÈiRey  Henriqne  VI.    Foi  Regente 

de  Portugal  na  menoridade  de  feu  fobrinho   ElRey   Dom 
AfTonío  V.    Kíorreo  na  infelice  batalha  de  Alfarrobeira, 

como  já  diíLmos,   c  das  Am  acçoens ,   e  virtudes  em  ou- 
tra parte.    Cazou  com  a  Sínhora  Dona  Ifabd  de  Aragaõ, Mayo. 

filha  de  Dora  Jâyme  H.     Conde  de  Urgel ,  e  da  Infante 

Dona  Ifabel  ,  h*  ha  deJRcy  de  Aragaõ   Dom  Pedro  IV.  e 
da  Rainha  Dona  Sibiila  Bforcia.   Teve  os  filhos  íeguintes, 

de  que  falíamos  em  outras  partes  :   Dom  Pedro  Condefta-  ̂ tVro! 

vcl  de  Portugal  ,   Rey  deAiagaõ;   O  Cardeal  Dom  Jay.z9-deJtt" 
me;   Dom  Joaõ  ,    Duque  de  Coimbra  ,  Príncipe  de  Chi-15/de 

pre  ;   A  Rainha  Dona  Ifabel,  mulher  delRey  Dom  Aíton-  Ab^"De. 
lo  V.   de  Portugal  j   Don3  B; ices ,   mulher  de  Adolfo  ,  fe-zembro. 

nhor  de  Reveftcin  ;   Dons  Filij.  pa  ,   Recolhida  em  Odi- I  i.dcFc. 
verciro. 

vella*. 

m. 

1  Edcdia  3  em  quinta  feira  ,  pela  huma  hora  da  tarde, 
anno  de  1706.   faltcco  na  cafa  de  campo  de  Alcân- 

tara de  Lisboa  o  fereniíhmo  Senhor  Dom  Pedro  II.    Rey 

de  Portugal.    Foi  a  (aa  doença  apreííada  ,  porque  [  conhe- 
cido o  perigo  ]   apenas  eocheo    o  eípaço  de  quatro  dias$ 

Was  em  eípaço  taõ  brete  deu  compiidiííimas   provas    de 
piedade,  de  valor,  de  defengano.    Reccbeo  todos  os  Sacra* 
mentos  coro  admirável  ternura  ,    e  devoção  :   íofreo  as  do- 

tes ,  c  accidentes  dainhrmida^e  com  pacieacia  inalterá- 
vel :   Efperou  a  morte   com  generoia  conftancia;    íempte 

com  inteiro  juizo  ,  ç  vigilante  cuidado,   attendendo,  e 
tclpondencJo  âs  pieces  ,  que  a  Igreja    tem  ordenado  para 
aqueila   hora.    Repetindo  ardentes,   c  fervorofos  aclos  de 

arror  ,  e  temor  de  Dcos,   de  defprezos  da  vaidade  defía  vi- 
da ,  de  anciãs,   e  defejos  da  immortal.   Lançou  a  benção 

a  ElRey  noíío  íenhot  ,  c  aos  d  nhores  Infantes  acompa- 
nhada com  aífeCios  ,  e  carinhos  de  pay  ,  com  avizos  ,   c 

docnmen* 
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Dia  9.  documento»  de  Rey.  Chegado  o  termo  fatal  ,  fuftentan-1 

e;  donamao  direita  (ajudado  do  íea  Confeííor  )  ham  círio, 
que  lhe  mandou  o  Summo  ,  e  Santo  Pontífice  Innocenciô 

XI.  para  aquelle  trance  com  indulgência  plenária  ,  clau- 
falou  ditofamente  a  vida  temporal  ,  deixando  o  tnursdó 

cheyo  da  gloria  do  feu  nome  ,  e  a  léus  vríiV*!  s  de 'pen n- 
ne  íaudade.  Foi  Sua  Mageíhde  de  elevada  eftatura  ,  em 

tudo  proporcionada  ,  cor  trigueira,  femblante  agradavelj 
e  mageftofo  ,  olho?  entre  pardo,  e  negro ;  compleição 
robuíta  ,  memoria  felicifíima  ,  comprehenía^  rnaraviilvoía; 
inclinado  à  caça  ,  e  muito  mais  ao  manejo  doscavallos, 

arte  ,em  que  foi  infigne  ,  como  nojugar  das  armas.  Grande 
amante  dos  Vaçallos,  para  todos  benigniílirno,c  para  todot 
liberalismo.  Deu  mais  títulos ,  e  fez  mais  mercês ,  qneot 
Reys  feus  antecdlores.  Foy  zeloío  propagador  da  Fé.  fcm 
(cu  tempo  fe  franqueou  de  novo  á  pregação  do  Evangelho 
a  vaftiííima  ceara  do  Império  da  China.  Na  condução  de 
Miílionarios  para  toda^  as  conqniítas  doReyno  ,difpendeo 

grande  pzrtc  dos  feus  eheíon  os.  A'  íoa  inftauna  rripio  o 
Pontífice  os  Bifpados  do  Rio  de  Janeiro^Pemambuco,?  Ma- 

ranhão, e  ern  ArcebKpado  iBiípado  da  Bahia.  Fundou 

o  Convento  de  Branca  íes  em  Sstuval,  também  para  Mif- 
íionarios  ,  que  difcorreíTern  pelo  Reyno.  A  primei  a  ac- 

ção de  feu  iehctííimo  governo  foi  firmar  a  p-^z  com  Caír 
telia  ,  que  coníervou  (  e  com  toda  a  Europa  )  mais  de 

trinta  annos  j  Atè  que  nos  últimos  de  feu  reinado  •  cu» 
jos  fucceíTos  hcaõ  p.*ra  outras  penas  •  recebeo  na  Corte 

,       de  Li&boa  com  magnificência  verdadeiramente  Real,    que 
Março,  deixamos  dito  em  outro  lugar,  ao  ícreniíTimo  Archiduqué 

Círios  depois  VI.  do  nome  Empèrador  de  Alemanha  ,  e 

com  pod^rolo  Exercito  o  acompanhou  atè  as  rayas  de  Caf- 
telía.  E  pouco  depois  no  nnyor  ardor  daquella  grande 
rmpreza,  lhe  ibbreveyo  a  morte  ,  que  todo  acaba  ;  mas 
naõ  poderá  \k  miis  acabar,  ou  eícurecer  a  glorioía  fama, 

que  deixou  no  mundo,  de  Principcíummamente  C  rho- 
lico,  benigno,  difereto,  valeiofo.  Cizou  duas  vezes ,  a 
primeira  com  a  Rainha  Dona  Maria  Francifca  Ifabel  de 

Siboya,  de  quem  teve  a  Princeza  Dona  Iíabel  Luiza  Jo- 
fefa.  Cazou  íegonda  vez  com  a  Rainha  Dona  Maria  So- fia 
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ííalfabcl,  filha  de  Filippc  Wilhelrao,  Conde  Palatino  do  Dia  9. 
Rhim ,  Duque  de  Neobourg ,  Elciror  do  Sacro  Romano  Im-  ;, 
perio ,  e  da  Duqucza  Ifabel  Amália  Magdalena ,  lua  mulher, 
de  cjuem  teve  o  Príncipe  Dom  Joaõ  ,  que  viveo  dezafeis 
dias  ,  EÍRey  Dom  Joaõ  V  noífo  fenhor  ,  osíenhores  In- 

fantes Dom  Francilco  ,  Dom  António,  Dom  Manoel  ,  e 
as  íenhoras  Infantas  Dona  Thereza  ,  e  Dona  Franciica. 

Viveo  hncoenta  e  oito  annos  ,  governou  trinta  e  oito. 
jaz  no  Convento  de  S.  Vicente  de  fora.  Deixou  declara- 

dos por  filhos,  havidos  fora  do  matrimonio,  o  fenhor  D. 
Miguel ,  que  cazou  com  a  fenhora  Dona  Luiza  Cazimira 
de  Nazau  c  Souía,  Duqucza  deLafocns,  herdeira  da  Caía 

dos  Marquezes  de  Arronches,  Condes  de  Miranda,*  ok- 
nhor  Dom  Jofeph  ,  Arccbiípo  Primaz  de  Braga  ;  e  a  íe- 
nhora  Dona  Luiza  ,  primeira  mulher  do  Excellentiííimo 
fenhor  Dom  Jayme  ,  Duque  de  Cadaval  ,  Marquez  de 
Ferreira  ,  Conde  de  Tentúgal  ,  Confclheiro  de  Eílado, 
Eftribciro  mor  delRey  Dom  Joaõ  V-  noílo  fenhor  ,  c  Mor- 

domo mòr  da  Rainha  Dona  Maria  Anna  de  Anftria  noíTa 
íenhora. 

IV. 

NO  meímo  dia ,  anno  de  1534.  falcceo  na  Villa  de 
Abrantes  a  Infante  Condeça   Doua  Guiomar  Cou- 

tinho ,  única  herdeira  da  grande  Caía  dos  Condes 
de  Marialva,  mulher  do  Infante  Dom  Fernando,  filho  de 

EÍRey  Dom  Manoel:  Foi  Senhora  de  prendas,  e  virtudes 

muy  próprias  do  feu  alto  nacimento  ,   e  digna  ,    por  ci- 
las ,  de  melhor  fortuna  :    Teve-a  feliciííima  ,  em  cazar 

com  hum  tal  Principe  ,  mas  depois  fe  lhe  poz  taõ  ad- 
verfa ,  que  ,  fobre  dous  golpes  cruéis  ,  que  padeceu  na 
morte  de  hum  filho  ,    e  huma  filha  ,    teve  no  cípaço  de 
pouco  mais  de  dous  mezes  [  como  em  outro  lugar  dize~vÍmbror 
mos  )  outros  ainda  mais  fenfiveis  ,  por  cahium  fobre  os 
primeiros,  e  foraõ  ,  a  morte  de  huma  uoica  filha  ,  que 
lhe  reílava,  e  a  do  Infante  feu  mando  ,  e  a  fua.    Jaz  na 
Capclla  mòr  do  Convento  dos  Religiofos  de  Saõ  Domin* 
gos  da  mefraa  Villa  de  Abrantes. 

Nnn  V. 
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Dia  9. 

de  V Dezeb. 

NEfte  dia,  de  Santa  Lcocadia  ,  anno  de  137-1.  trc- 
meoa  terra  com  taõ  extraordinário  movimento,  que 

deixon  attouitos  a  todos  os  viventes  ,  porque  foi  geral  em 

todo  o  mnndo.  Rcpetio-fe  três  vezes  :  a  primeira  com 
grande  fúria,  a  iegunda  com  mayor  ,  a  terceira  com  mui- 

to mayor  ,   que  todas  as  outras. 

vi. 

A     Ndrè  de  Rcfcnde  nafeco  em  Évora   de  nobre   gera- 

^\,.  çaõ:   Entroa  Dominico  no  Convento  da  melma  Ci- 
dade ,   onde  cftudou  as  primeiras  letras.   Com  licença  dos 

Prelados  parlou  ás  Univeríidades  de  Alcaíá  ,  c  Salaman- 
ca :    Teve   por  Meítre  do  Latim  ao  famoío  António  de 

Nebriffa,  e  do  Grego  ao  noíTo  iníigne  Portugnez  Ayres 
Barbofa :  Tomou  em  Salamanca    o  gráo  de   Doutor   na 

/agrada  Theologia  com  univerfal  aplaufo.    PaíToa  a  Pa- 
riz  ,  depois  a  Louvayna,  e  em  huma  ,  c  outr .   Univt  íi- 
dade  foi  fumronmente  eftimado  dos  homens  lábios,  e  ve- 

nerado  dos   Magnates   ,    e  fin  guiar  mente   do   EmperadoT 
Carlos  V.   Tornou  a  viver  em  Évora,  onde   cft^va  a  Cor- 

te :   Perfeverou  trinta  annos  no  habito  dos  Pregadores, 

da  qual  foi  exempto  por  Breves  Apoftolicos,   â  inihncia 
delRey  Dom  Joaô  III.    para  Meftre  dos  Infantes    ícus  ir- 

mãos ,  c  procedeo  íempre  muito  religiofamente  fora  tios 
clauftros  ,  chamando-fe  no  habito  Clerical ,  Lucie  André 

de  Rcfende.   Na  Corte  foi  fempre  eítimadiííimo  ,  e  mui- 
to em  particular  dos  Infantes  Cardeaes  Dom  Aífonío  ,  e 

Dom  Henrique.    Foi  infigoe  em  todo  o  género  de  letras 
divinas  ,  e  humanas  ,  excellente  Thcclogo  ,    admirável 

Pregador,  (  e  o  foi  delRey  Dom  Joaô  111.  )  flondiííimo 
Poeta  Latino  ,  fingular  inveftigador  das  Antiguidades  do 

Rtyno  ,  em  que  era  confultado  dos  mais  fsbios  homens 

d.quelles  tempos.    Correfpondia-fc  com  os  roayores  Prín- 
cipes da  Europa  ,    que  faziaõ  delie  merecida    eftirnaçaõ. 

Efcrcveu  dootiííimas  obras  [  de  qoe  ha  muitos  catálogos] em 
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cebifpâdo  de  Lisboa,  com  os  nomes  de  Oriental ,   c  Oc-Di»  10. 

adernai  -y  a  qual   noticia  fe  fez  publica  com  os  repiques     ̂ e 

do*  finos  de  toda?  as  Igrejas,  e  Conventos,   e  fc  feftejou    ̂ ze  • 
com  luminárias.    No  dia  íeguinte  toda  a  Nobreza  ,   Mi- 
nift'OS  ,  Prelados,  e  Tribunaej  bejaraõ  a  maô  a  Sua  Ma- 
geiV:de  peta  exaltação  àà  íua  Capella  Real  ;  e  no  mefmo  dia 
nomeou  a  meíma  Magcftade  em  Patriarcha,  e  Arcebifpo 
Metropolitano  dâ  nova   Igreja  Patriarchal  ao  IlluítiiíTimo 
Swíilior  D.Thomaz  de  Aímeyda  dos  Condes  de  Avintes,  Bif- 

po  ,  e  Governador  das  Armas  ,  e  Juftiças  do  Porto  $  O  que 
foi  rViejado  nas  três  noites  íeguinte*  com  repiques,    e  lu- 

minárias na  Capclia  Real ,   e  em  toda  a  Cidade. 

DECIMO   PRIMEIRO   DE 
DEZEMBRO. 

I.  Saô  Dam  azo  ,  Popa  ,  Portuguez, 
I I .  Ho)  r  endo  Jacrtlegto. 
III.  Erecção  do  Conjelbo  de  Guerra, 
IV.  Synodo  no  Algarve, 
V.  Enterro  delHey  Dom  Pedro  íL 

I. 

Ol  Saô  Damazo  hum  dos  mais  excellentes, 

e  vaieroíos  Pontífices,  que  occoparão  aia- 

prema  Cadeira.  Vio-íe  nos  princípios  doíeu 
H  Pontificado  combatida  furiofamente  a  Igreja 

de  grande  numero  de  hereges  •  Quaes  fofaó 
Auxencio  ,  Arcebilpo  de  Milaõ ,  Valente,  Vizacio,  Jo- 
viniano  ,  Heívidio  ,  Apollinar  ,  Macedónio,  e  outros  j 
Mas  a  Divina  inefável  Providencia  lhe  prevenio  a  defen- 
ça  em  Vsroens  de  fingular  fantidade  ,  e  doutrina  ,  de  que 
também  aquella  idade  produzio  hum  grande  numcioj 
craavs  foráo  no  Oriente  ,  os  Santos  Athanazio  ,  Cyrilio 

]eroíoLimitano  ,  Anfiloquio  ,  Bâíiiio  ,  e  os  dousGregorios, 
Nazianzeno  ,  eNiceno;  e  no  Qccidcnte  ,  Jerónimo  ,  Am- 

1  bio  Ho, 
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^"•broíio,  Agoftinho ,  Paulino  ,  Idacio,  Optato  Melevitano, 
Dez^b  c  outro,,    Grande  gloria  do  noíío  Pontífice,  fera  primei- 

ra luz  entre  Jazes  taõ  grandes ;  E  não  menor  honra  loa  , 
c  da  Nação  Portngoeza  concorrerem  ao  mcímo  tempo  no 
folio  Imperial,  e Pontifício,  hum  Emperador,  ehum  Sum- 
mo  Pontífice  (  Theodozio  ,   e  Damazo  )  ambos  nacidos 
cm  Portugal  no  território  de  Braga.    Convocou  por  moi- 

tas vezes  Concilio  em  Roma,  e  hum  em  Conítanrinopla, 
outro  cm  Aquiléa,  procurando  rebater  ,  c  quebrar  no  ef- 
cudo  das  decizoens  Catholicas  os  golpes  das  piopoliçoens 
heréticas  ;  O  zello  da  verdadeira  Religião,  cm  que  ardia,  lhe 
adquirio  hum  fingular,e  glorioío  renome.   O  de  Pedra  he 
proptio  de  todos  os  fucceííores  de  Pedro  j   Mas  Damazo 
mereceo ,  e  coníeguio  o  de  Pedra  com  a  addicçaò  de  pre- 
ciofa  :   Porque  a  fexta  Synodo  lhe  òco  o  titulo  de  Diaman- 

te da  Fé;  Tal  foi  na  firmeza,  com  qoe  a  defendia, tal  na 
doutrina  ,  com  que  a  illuftrava.    Por  lua  ordem  fezS.  Jeró- 

nimo a  Verção  da  Eícritura  ,  a  que  chamão  Vulgata,  de 
que  toda  a  Igreja  oza  ;    O  mefmo  Santo  Doutor  ,  foi  íe« 
Secretario,  e  principal  Confelheiro,  c  grande  parte  noa- 
certo  dat  luas  direcçoens.   Dilatou  a  feita  da  Aflumpçâo  da 
Mãy  de  Deos   para  toda    a  Igreja  Univcrfal.     Ordenou  o 
cantarem-íe  os  Píalmos  a  coros  ,   nas  Igrejas ,    c  que    oo 
fim  dellcs   fe  acrecentaífe  o  Gloria  Patri,  cjV.    na  forma 

que  hoje  fe  ufa.    Ordenou  ,  que  o  Sacerdote  no  principio 
da  Mifla  diceiíe  a  Confiílaô  geral :  eftabeLceo  a  pena,  cha- 

mada de  Taliaõ  ,  ao  aceuzador  de  crime  falfo  •   lfto  he ,  que 
tiveífe    o  mefmo  caftigo  ,  que  havia  de  ter  o  accozado, 
feocrimefe  provaífe.    lnftitubio  a  Ordem  deSaõLazaio. 

Subio  em  feu  tempo  a  authoridade,  e  Mageftade  dos  Pon- 
tífices a  taõ  alto  grão  de  reputação  ,  que  Pretextato ,  nobi- 

lifíimo  Romano  ,  e  que  ainda  profeííava  os  erros  da  genti- 
lidade, lhe  dizia  por  graça  (como  refere  Santo  Agofti- 

nho ]  Fazeime  Bifpo  de  Roma  ,  e  logo  Jerey  ChrtfiaÔ.  Sen- 
do taõ  alta  a  eminência  da  fna  dignidade  ,  c  taõ  elevada 

em  feu  tempo  ao  íummo  da  grandeza,  naõ  foi  menos  pro- 
funda a  fua  humildade  s  Elle  foi  o  primeiro  ,  que  inno- 

duzio  na  tefta  dos  Decretos  Pontifícios  aqnellas  palavras: 
Servtts  jermrum  Dei :  Edificou  doas  famoías  Baiiiicas ,  e fez 
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fez  outras  obras  iníigncs  ,  a  que  ajuntou  clegantifíimosDia  *M 

veríos,  e  infcripçoens.  Eícrcveo  cm  proza  ,  e  verfo  cx-  jj^ 
ccllentes  livros :  Hum  das  cxcellencias  da  CaíHdade:  Ou- 

tro das  vidas  dos  Pontífices  atè  feu  tempo:  Outro  Adver* 

fas  Hareticos:  Outro  de  Trmitate  ,  e  vários  poemas,  c epi- 
táfios ,  e  quatro  Epiftolas  Decrctaes.  Ciiou  feílentaedous 

Biípos  ,  e  trinta  e  hum  Presbíteros  ,  (  entre  efícs  a  Saõ 
Jerónimo)  e  onze  Diáconos;  governou  a  Igreja  pouco 
mais  de  dezafete  annos ,  e  morreo  quaíl  de  oitenta,  no  de 

Chriíro  de  384.  Jaz  em  Roma  na  Bafilica  ,  queelleme£ 

mo  edificara  cm  obíequio  de  Saõ  Lourenço  Mártir,  a  qual, 
de  ambos ,  íc  chama  Saõ  Lourenço  in  Damazo. 

11 

CElebravaõ-fe  na  Corte  de  Lisboa  tnageflofas   feílas 
pelo  cazamento  do  Piincipe  Dom  Joaõ  ,  filho  de  EI- 

Kel  Dom  Joaõ  III.  com  a  Princeza  Dona  Joanna  ,  filha 

do  Emperador  Carlos  V.   E  eftando  ,   tal  dia  corno  efte  , 
anno  de  1551.  as  pefloas  Reaes  aos  Oiiicios  Divinos  na 

foa  Capella  ,  fuecedeo  ,  que  ao  tempo  ,  qoe  o  Sacerdote 
levantava  a  Hoftia  na  MiíFa  folemnc  ,   para  fer  adorada, 

lha  arrebatou  das  mãos  hum   iropiiílímo    herege,  derra- 
mando ao  mefmo  tempo  o  Caliz  ,    que  ainda  naõ  eftava 

coníagrado.  Era  Inglcz  de  naçaõ  ,  e  de  profiíTaõ  Cal  vi- 
niíta  ,  e  bufeou  aquelía  occafiaõ  de  tanto  concurío  ,   para 

fazer  mayor  alarde  do  feu  ódio  contra  a  Fé  da  Igreja  Ca- 
tholica  Komana.  Foi  prezo,   e  dentro  em  poucos  dias  ar- 
raftado  ,  e  (  cortadas  primeiro  as  maõs  )  queimado  vivo 
no  Terreiro  do  Paço.  He  imponderável  o  fentimento,  e 
dor,   que  eíle  fncceíTo  cauzou  em  todo  Portugal.   Em  Lis- 

boa íc  fez  logo  huma  devotiííima  prociííaô  >  em  que  foi 
EIRey  dcfde  a  Sé  até  Saõ  Domingos,  naõ  fó  a  pé  ,   mas 

defeaiço,  e  veíiido  de  luto:  AíTim  todos  os  Senhores,  e 
Civalleiros,   que  frguião  a  Corte,   onde  entaõ  íe  achava 

toda  a  nobreza:  Aífim  as  fagradas  faroiliss :    Aífim  o  Cle- 
ro ,  e  povo  ,   regando  todos  a  terra  com  lagrimas  ,  fc- 

#  juo  o  C~o  com  laítimolas  vozes,  nacidas  humas ,  e  ou- 
tras do  intimo  do  coração  $  Em  ElRey  foraõ  mayores  os 

Ooo  extre- 
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Dia  ii. extremos:  Por  moiros  dias  cfteve  encerrado,  íem  ver  luz, 

0     -i    c  lem  admitir  companhia ,  fufpirando ,  e  derramando  co- 
pioías  lagrimas:  Nnnca  mais  o  viraõ  alegre,  nem  depoz 
mais  o  dó,   nem  a  dor  ,  nem,  no  pouco  que  depois  lhe 
durou  a  vida,  comeo  ,  fenaõ  em  louça  de  barro.    Fize- 

raõ-fc  também  devotiífimas  prociííocns,  c  afpcriíTimas  pe- 
nitencias  publicas ,  e  particulares  por  todas  as  Cidades , 
e  Villas  defte  Rryno  ,  no  qual  ,  em  fim  ,    naõ  houve 
quem  nio  choraífe,  e  naõíentiííe  muito  de  veras,  a  ex- 

emplo do  feu  Rcy ,  os  aggravos  do  íeo  Deos.    Pergunta- 
do eíte  herege  nos  tratos,  qual  foi  a  caufa,  porque  quiz 

fazer  efte  deíacato  em  Portugal  ,  mais  que  em  outro  al- 
gum dos  Rcy  nos  Catholicos  ?  Rcfpondeo  :   Que  viera  a 

Portogal ,   porque  nclle  ,  mais  que  em  outro  algum  Rcy- 
no  da  Chriftandade  fe  venerava  o  Sacramento. 

iii. 

NEfte  dia  ,  anno  de  16*43.  erigio  EIRcy  Dom  Joaô 
IV.  o  Coníelho  de  Guerra  >  conccdendo'lhe  gran- 

des preeminências.  Naõ  tem  Preíidente  ;  preferem 
os  Coo  Telheiros  pela  authoridade  dos  titulos ,  e  empregos, 

c  nao  pelo  tempo,  que  tem  do  Confelho  ;  Naó  tirão  car- 
ta do  lugar,  e  ló  pela  do  aviío,  que  lhe  faz  o  Secretario 

de  Eftado  ,  o  exercitaõ  ;  Preferem  a  todos  os  que  naõ  fo- 
rem Confelhciroi  de  Eftado  nos  Tribunaes,  e  nas  Juntas 

a  que  forem  por  ordem  delRey  •  Todos  os  Confe  heiros 
de  Eftado  o  íaõ  de  Guerra  por  declaração  do  primeiro 

Regimento,  e  pela  nova  Ley  de  1739.  todos  01  Meítrea 
d«  Campo  Generacs  com  tratamento  de  Excellencia  ,  alem 
de  outras  honras,  e  authoridades,  concedidas  a  erte  gran- 

de Tribunal. 

IV. 

A  Sé  da  Cidade  de  Faro  do  Reyno  do  Algarve,  fe 
deu  principio  nefte  dia,  anno  de  171 9.  ao  Synodo, 
que  celebrou  o  Bifpo  da  meíma  Dieceíi,  Domjozé 

Pereira  de  Lac«rda  ,  depois  Cardeal  do  titulo  de  Santa  Su- 
zana  ; 

N 
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zanâ ;  no  qual  concorrerão  quatrocentas   peílbas  Ecclcii-Dia  n. 

afticas  ,  com    o  Cabido  da  mefma  Cathcdral ,  Senado  dan  e^, 
Camera  da  mcfma  Cidade  ,  c  toda  a  Nobreza  ;  e  todos 

fahiráo  era  prociííaõ  da  Capclla  Epifcopal,  e  dando  vol- 
ta pela  Cidade  chegarão  à  Sè  ,  onde  diíTe  Miíía  Pontifi- 

cal o  mefmo  Bifpo  ,  e  deo  Comunhão  ao  feu  Ctbido, 
c  a  todo  o  Clero.    Depois  fez  huma  oração  muito  erudi- 

ta o  Padre  Mcilre  Sebaftiaõ  de  Mira,Reytor  do  Collegio 
da  Companhia  de  Jefus  íobre  a  Congregação  defte  Syno- 
do.   Deu  fe  juramento  a  todos   os  de  que  fe  compunha, 
e  fe  íizeraõ  outros  aólos  pertencentes,  e  difpoftos  por  di- 

reito.   No  dia  feguinte  fe  continuou  o  Synodo  depois  da 
MiíTa  foiemne  ,  e  fe  difpuzeraõ  algumas  Ordeaaçoens ,  e 
mais  coufas,que  parecerão  neceílarias.  O  mcfmo  fe  fez  no 
terceiro  dia,  a  que  deu  principio  huma  elegante   oraç?5 
feita  peto  llluftriiíimo  Bifpo.     Leo  depois  o  Arcediago  de 
Tavira  em  alta  voz  a  Baila  Untgemtus  do  Papa  Clemente 
XI.  e  todo  o  Clero  de  unanime  acordo  aceitou  a  dita  Bui* 

la  ,  e  fez  juramento  de  a  guardar  como  regia  de  Fè.  Aca- 
bou-fe  elte  acto  com  huma  admirável  oração  ,  que  fez  o 
doutiííimo  Bifpo  na  lingoa  Latina,  e  todo  o  triduo  dcfte 
Synodo  fe  paflou  íem  a  menor  perturbação  ,  e  foi  feftivo 
para  todos  os  moradores,  c  mais  peífoas,  que  em  grande 
numero  hatiaõ  concorrido. 

V. 
ESte  dia  ,  em  Sábado  pelas  oito  horas  da  noite  ,  re- 

uovou  nos  olhos,  c  coraçoens  Portuguezes  as  lagri- 
íii-a  ,  c  as  hodades  com  o  fúnebre  ,  e  mageírofo  enterro 
do  Real  cadáver  do  Sereniífimo  Senhor  Rey  Dom  Pedro 
II.  Sobre  ricos  veíHdos  ,  que  fervem  ao  dscoxo  ,  fe  lhe 
veílio  o  habito  deSaõ  Francifco  ,  infignia  do  deienganoj 
e  íobre  elie  o  manto  de  Cavalleiro  ,  como  Graõ  Mcílre 

das  três  Ordens  Militares,  calçado  de  borzeguins  de  cou- 
to encarnado  j  efporâs  ,  e  efpada  douradas,  gorvata  ,  e 

cabeheira,  e  barrete  encarnado,  apaífamanado  de  ouro; 

e  neíta  forma  foi  expofto,  c  lhe  bejaraõ  a  mão  os  Con- 
felhciros  de  Eíúdo ,  e  Cfficiaes  da  Cafa.  Logo  metido  em 

Ooo  ij  hum 
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Dia  u. hum  caixaõ, forrado  por  dentro  de  chumbo,  cuherto  de 

d^  telia  branca  ,  e  por  fora  de  tella  carmtzirn  ,  foi  cubcrto 
'  o  caixaô  com  hum  pano  de  borcado  ,  c  colocado  em  roa- 
geftoía  Eça  ,  c  janto  dclle  o  Cetro,  e  a  Coroa  :  Cele- 

brarão Te  os  últimos  Officios  ,  c  fufragios  coítumades  ,  t 
fc  dea  principio  ao  enterro;  e  antes  delle  entrou  EIRey 
Dom  Joaõ  V.  Noíío  Senhor  ,  c  os  Senhores  Infantes  na 
cafa  da  Eça  ;  trofeos  atéii  da  Mageftade  ,  defpojos  agora 
da  Morte;  divizando-fe  noj  Reais  afpectos  alternados,  e 
acordes  extremos  de  foberania  ,  e  de  ternura.  Lançarão 

agoa  benta ,  c  encomendarão  a  Deos  a  alma  daquelle  cor- 
po de  quem  receberão  o  fer  ,  e  a  grandeza.  Logo  pega- 
rão do  caixão  os  Duques  do  Cadaval  ,  pay  ,  e  rilho,  os 

Marquezes  de  Marialva  ,  de  Cafcaes ,  de  Alegrete,  os  Con- 
des da  Caítanheira,  de  Saò  Vicente,  de  ValdeReys,  de 

Alvor  ,  e  Dom  Francifco  de  Soufa  ;  todos  Confeiheiros  de 
Eftado  ,  e  o  conduzirão  à  liteira,  que  abrio  Dom  Jozè  de 
Menezes,  Conde  de  Vianna  ,do  Confelho  de  Eftado  ,  Gen- 
tilhomem,  e  Eftribeiro  mòr  de  Sua  Mageftade.  Chegou 
EIRey  Noíío  Senhor ,  e  os  Senhores  Infantes  acompanhan- 

do o  corpo  atè  o  ultimo  degrao  da  efeada  ,  onde  fc  deri- 
veraó  atè  que  o  perderão  de  vifta.  Hiaõ  em  primeiro  lu- 

gar os  porteiros  da  Cana  ,  logo  os  Corregedores  do  Crime 
da  Corte,  logo  em  duas  alas  os  títulos,  e  ofílciaes  da  Ca- 

fa, logo  os  Capeliaens  da  Capclia  Real  com  tochas.  To- 
do efte  acompanhamento  hia  acavalo  ,  a  que  fe  leguia  a 

liteira  cercada  dos  foldados ,  e  aíliftida  de  todos  o§  rocçot 
da  Camera  a  pè  com  tochas  ,  e  diante  Dom  Martinho 
Mafcarenhas,  Conde  de  Santa  Cruz  ,  Mordomo  mor  ,  e  de* 
poii  o  Conde  de  Vianna  Eftribeiro  mór  ,  e  immediato 
a  clle  o  Conde  de  Pombeiro  ,  Capitão  da  Guarda  Real. 
Concorrerão  ,  como  he  coftume  ,  todo  o  Clero,  e  Reli- 
gioeni  da  Corte,  e  todas  as- Milícias  ,  que  nella  fc  acha- 

rão ,  f>rmando  duas  duplicadas  alas  na  larga  dtftancia," 
que  vay  de  Alcântara  ao  Mofteiro  de  Saõ  Vicente  ,  c  che- 

gando ao  Adro  foi  depofto  o  caixão  pelos  meímo»  ,  que 
o  haviaõ  conduzido  à  liteira  ,  e  entregue  aos  irrmõs  da 
Misericórdia,  que  alli  o  efperaváo  ;  e  no  mefmo  fitio  os 
OULiais  da  Caía ,  que  tinhão  Ioíignias ,  as  quebrarão  ,  e 

(i  ooO  lança* 
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lançarão  por  terra  ,  como  fe  uía  cm  femelhantes  aótos. Dl* '  *• 
Por  fim  ( que  cfte  hc  o  fim  de  cado )  foi  depoíitado  o  Real  rje£^4 
cadáver  no  Coro  da  mefma  Igreja  ,  a  pouca  diftancia  do 
lugar,  onde  cftà  depoíitado  o  corpo  da  Rainha  Dona  Ma- 

ria Sofia  Iíabel  de  Neoburg,  íua  fegunda  mulher  ,  para 

que  03  doas  Soberanos  Confortes  na  vida  o  íoífcm  tam- 
bém na  íepukora. 

<6S»  <£§»■  <e5§»  <êS*<ê5»  «§§*•'  *  !<§§»  <«€§»  4%$3>4$$>  o55»«5§>  <&%*. 

DECIMO   SEGUNDO   DE 
DEZEMBRO. 

I.  Os  Santos  Hermogenes ,  e  Donato ,  com  MÍnte  e  trez  Compa: 
nheiros ,  Mártires. 

II.  0  VeneraNel  Fr.  Chrifiovão  da  Conceição. 
III.  Ttesladaçaõ  do  corpo  de  S\  PantaliaÕ  M. 
IV.  Artiomo  Carvalho  de  Parada» 

V.  Dom  Fr.  António  Manoel  de  Vilhena ,  Gráõ  Mefire  de 
Malta. 

I. 

1 

ESTE  dia  padecerão  martírio  em  Merida  os  San- 
tos Hermogenes ,  e  Donato,com  vinte  c  trez  Com- 

panheiros, lendo  Preíidente  Daciano. 

11. 

O  Venerável  Fr.  Chriítovaõ  da  ConceiçaS  ,Rcligiofo  da 
iagrada  Ordem  de  Saõ  Franciíco  no  obfervantiííimo 

Convento  de  Alenquer  ,  foi  celebre  por  fima  defantidade, 
e  milagres  :  Paliou  deíia  vida  à  immortal  ncfte  dia  anno 
de  1649.  Quatro  depois  ,  fe  tresladois  feu  corpo  do  Ce- 

mitério commum  para  lugar  mais  publico ,  e  lhe  foi  a- 
chado  incorrupto,  e  freíco  o  coração* 

III. 
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Dia  1 2. 

de.  IIIJ Dezéb. 

Omefmo  dia",  anno  de  1499.  fe  fez  pelo  Bifpo  D. 
J[^^J  Diogo  de  Souía  aTrcsladaçaõ  do  fagrado  corpo  do 
gloriofo  Mártir  Saõ  Pantaiião  ,  da  Igreja  deSaó  Pedro  de 
Miragaya  ,  íítuada  junto  ao  Rio  Douro  ,  nos  arrabaldes 

da  Cidade  do  Porto,  para  a  Igreja  Cathedral  da  mefma  Ci- 
dade ,  e  fe  colocou  em  preciofo  cofre  ,  cuberto  de  laminas 

de  prata  ,  dadiva  deElRey  Dom  Manoel,  que  odecUrou 

Padroeiro  daquella  grande  Cidade.  Houve  huma  folem- 
niííima  ProciíTaõ  no  mefmo  dia  ,  e  nos  feguintes  fe  ptoíe- 
guiraõ  mageílofas  feftas. 

iv. 

ANtonio  Carvalho  de  Parada  ]  natural  da  Villa  âo 

Sardoal,  Doutor  em  Theologia  ,  Arcipreíte  da  Sé 
de  Lisboa,  Prior  da  Igreja  de  Bucellas  ,  Guarda  iròr  da 
Torre  do  Tombo,  foi  muito  erudito,  e  eftimado  por  fuás 
grandes  letras  ,  e  virtudes,  e  pelos  excdlentes  livros, que 
imprimio ,  quaes  foraõ  :  Arte  de  remar  :  geralmente  lou- 

vada ,  e  eílimadiíTima.  Jufttfkaçao  dos  Pottuguezes  em  //- 
hertarem  ejle  Reyno  do  dommio  de  Cafleíla.  Imprimio  mais: 
Dtalogos  [obre  a  vida ,  e  morte  do  Venerável  Barthoiomeu  da 
Cofia ,  Thefoureiro  mor  da  Cathedral  de  Lisboa.  Mais :  hum 
excellente  difeurío  fobre  os  inconvenientes,  que  rtfultaô 

do  modo  com  que  alguns  Pregadores  rcprehendem  os  Prín- 
cipes,  e  Miniíiros.  Também  deixou  M.  S.  hum  difeurío 

fobre  fer  reformado,  ou  extinctoo  ofíicio  de  Provedor  das 

Comarcas.  Morreo  em  Bucellas  nefte  dia  ,  annodeiójy. 
Jaz  na  mefma  Igreja. 

v. Om  Fr.  António  Manoel  de  Vilhena,  Pcrtupuez,  fi- 
lho fexto  do famofo  General  Dom  Sancho  Manoel  de 

Vilhena,  primeiro  Conde  deViilaflor,  e  daCondeça  D. 
Anna  de  Noronha,  depois  de oceupar  vários  empregos  na fua 
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foa  Ordem  cio  Hofpital  de  S.  Joaõdc  Jeroíaiem,  mereceo  fervia  ia, 

de 

Dezéb. elevado  áEminentiflima  dignidade  deGram  Meftre  da  mef- 
ma  Religião ,  Príncipe  de  Malta  ,  c  de  Gozo ,  coroo  já  diíle- 
mos  cm  outra  parte.  Depois  de  haver  governado  perto  de^hi. 
quinze  annos  com  grande  reâidaõ,  ezelo  do  augmento 
da  mefma  Ordem,  falecco  na  Ilha  de  Malta  neftc  dia,  an- 
no  de  1737*  com íe tenta  e trez  deidade. 

DECIMO   TERCEIRO   DE 
DEZEMBRO. 

I.  Santo  Ausberto.  B.C. 

li.   Santa  Júlia.  M. 
III.  Cetebt ao  fi  Cortes  em  Lisboa. 
IV.  Incêndio  memorável  em  Lisboa. 

V.  Prodigtofingular  na  mejma  occafiao. 
VI.  fazes  entre  EIRey  Dom  Diniz ,  e/eu  Irmão  o  Infante  D. 

Affonfo. 
VH.   EIRey  Dom  Manoel. 

V  III.  0  Cardeal  D.  VertJJimo  de  Lancafire. 

IX.   Uniaõ  da  Cathedral  Metropolitana  de  Lisboa  à  Igreja  Pa* 
triarchal  da  mejma  Cidade. 

li 
ANTO  Ausberto,  Flamengo  de  Naçaõ,  vê- 
yo  a  Portugal,  poroccaííaõ  de  haver  acom- 

panhado a  Clotilde,  filha  de  Clodoveo,  Rey 
de  França  ,  e  mulher  de  Atalarico  ,  Rey  de 
Hefpanha.  As  fuat  perigiinas  virtudes  o  ele- 

varão a  dignidade  de  Arcebifpo  de  Braga  j  governou  acjuel- 
la  Igreja  com  tanta  prudência,  e  vigilância,  que  encheo, 
e  íuperou  ai  expe&açoens  ,  que  todos  conceberão  do  íea, 
grande  talento.  Paííados  alguns  annos  ,  por  infpiraçaõ 
íuperior  ,  voltou  à  Pátria  ,  e  foi  taõ  copiofo  o  fruto  na 

converfaõ  dos  infleis ,  e  reforma  dos  Catholicos  ,  que  me- 
receo  ogioiiafo  renome  [que  ainda  hoje  logra  ] de  Apoflo- 

lê 



4  8o  ANNO  HISTÓRICO 
Dia  1 5.  lo  de  Planeies*    Jaz  ícu  corpo  na  Cidade  de  Cambray  ,  onde, 

tf|     ebra  per enoes  maravilhas  5  Delle  faz  memoria  nefte  dia  o 
•  Martyrologio  Romano. 11. 

QUando  a  invicta  Mártir ,  c  gloriofa  Virgem  Santa 
Eulália  vcyobnfcar  o  tiranefeomoem  feu  dia  dizemos) 

mez*  trouxe  comíigo  fua  colaça,  e  companheira  Santa  Júlia,  a 
quem  amava  muito ,  por  haver  recebido  delia  as  primeiras 
luzes  da  Fé  ;  Caminhava  Júlia  com  paífos  maisapreííados, 
e  Eulália  lhediífe:  Irmã  >  tu  andas  mais  depre/fa  ,  mas  eu 
hejde  fer  primeiro  marhr.  Aííim  foi  ,  porque  ao  terceiro 
dia  ,  depois  do  martírio  de  Santa  Eulália  ,  padeceu  Santa  Ju- 
lit.  Sá  corpo  foi  tresladado  para  a  Igreja  de  Elna  cm  Ca- 

talunha ,  onde  refplandece  com  milagres. 

iii. 

NEftedia,  anno  de  \$6i.  reinando  EIRey  Dom  Se- 
baftiaõ,  juntos  os  trez  Eftados  na  Cidade  de  Lisboa 

fe  celebrarão  Cortes  ,  c  nellas  orou  pelo  Eftado  Ecckfiaf- 
tico  o  Doutor  António  Pinheiro ,  depois  Bifpo  de  Miran- 

da, e  de  Leiria  j  e  por  parte  do  Eftado  fecular  o  Doutor  Ef« 
teva5  Preto,  Legifta,  Dezembargador  da  Caía  da  Suplica- 

ção ,  e  Procurador  da  Cidade  de  Lisboa. 

IV. 

IT  Avendo  partido  para  Caftella  EIRey  Dom  Sebaíriaõ, 
fuecedeo  dous  dias  depois  de  fua  partida,  neftecra 

que  eftamos,  no  anno  de  1576.  atear» íe  o  fogo  em  huma 
dasTercenas  ,  junto  da  igreja  de  Santos ,  onde  eílavaõ  du- 

zentos e  fincoenta  quintaes  de  pólvora ,  e  grande  quantidade 

de  trigo  ( juntos  impropriamente  os  meyos  de  manter ,  e  de 
tirar  as  vidas)  e  rompeo  em  hum  taó  elpantoío  terremo- 

to, que  abalou  toda  a  Cidade  ,  e  fez  voar  muitas  moradas 
de  calas  ,  nas  quaes  perecerão  muitas  ptíloas  de  hum  ,  e 

outro  íexo  ■>  Foraõ  lançadas  a  grande  diítancia  grandes  pe- 

dras, 
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dras,  c  traves:  As  agoas,  c cerras  circunviíinhas  aparece  Dia  *?• 

raõ  femeadas  de  trigo  ,  e  mar ,  terra ,  e  ar  tado  coberto  de  _  e,, 
fumo,  c  de  horror;  Correria  grande  perigo  a  vida  de  El- 
Rty,  fenao  houvera  partido  paraCaftella,  porque  aííiftia 

junto  a  Santos  ,  ao  tempo  em  que  p3rtio  ;  e  íe  foííe  en- 
tão a  fua  morte  acabaria  fó  a  peííoa  de  EIRey ,  e  naõ  to- 

do Portogai  com  elle,  como  fuecedeo  nos  campos  de  Afri- 
ca dousannos  depois. 

v. 
O  mefmo  dia ,  ê  occafiao ,  cm  humas  cafas,  que  pc- 
gavaõ ,  e  voarão  com  a  meíma  Tercena ,  em  que  mo- 

rava Miguel  de  Moura,  Secretario  deiRey  ,  cíiava  lua  mu- 
lher Brites  da  Corta  veítindo  huma  Imagem  de  noíía  Se- 

nhora da  Conceição  j  e  prefumindo-fe  ,  que  com  a  vizi- 
nhança,  e  vehemencia  dofogo,  nem  final  ficaria  delia  ,  a 

acharão  depois  fepultada  nos  entulhos ,  mas  viva ,  e  íern 
lezaõ  alguma  mais  que  humas  nódoas  pequenas  no  refto, 
e  quafi  junto  a  Imagem  da  clementiííima  Senhora  ,  que  3 
livrara,  e  dalli  em  diante  ficou  com  o  titulo  de  Senhora  do. 

Milagre.  Em  agradecimento  de  taõ  grande  beneficio  ,  fun- 
darão Miguel  de  Moura  ,  e  fua  mulher  no  anno  feguinte  o 

Mofteiro  de  Sacavém  da  primeira  Regra  de  Santa  Clara, 
dè  que  nomearão  Tutelar  a  mefma  Senhora  da  Conceição, 
ordenando  ,  que  também  foííe  ,  como  he  feftejada  nefte 
dia  no  mefmo  Mofteiro. 

vi. 

Uràndo  nefte  Reyno as  guerras ,  edifeordias,  entre 
EÍKey  Dom  Diniz,  e  olofante  Dom  Aríonío  ,  feu 

Irmão,  fe  acolheo  efte  àViila  de  Arronches,  onde  fe  for- 
tificou ,  e  delia  fahia  muitas  vezes  a  infeftar  as  terras  cir- 

cunviíinhas ,  como  fe  foraô  de  Mouros;  Tanto  pode, ou 
arraftra  o  efpirito  da  vingança ,  e  da  ambição  !  ElR^y  o  buf- 
cou  com  grande  poder  ,  ligado  com  ElRey  Dom  Sancho 

de  Callclla,  e  ambos  pozeraò  ao  Infante  cm  grande  aper- 

Ppp  to, 
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Dia  13.  to,  até  que,   acodindo  [como  coftumava  )  a  ferensr  aqcel* 

D     "h  ̂â  gran^c  tempeftadc  ,   a  Rainha  Santa  llabcl  ,  íe  ajcnta- 

'raô  0$  dons  Irmãos,  c  ElRey  Dom  Sancho    íto  Tio  ,   cm 
Badajoz  ,   c  com  úteis  ,  e  decerofas  condiçoens  pa»a  am- 

bos ,  feajaílaraõ  as  pazes  nefte  dia,  anno  de  1187. 

VIL 

Om  Manoel  XIV.  Rey  de  Portugal ;  fortunadifíi- 
mo  Príncipe  ,  oitavo  filho  do  Infante  Dom  Fer- 
nando Duque  de  Vizeu,  que  foi  jurado  Príncipe  ,  quan- 

do Rey,  íeu  irmão  Dom  AfTonfo  V.  e  da  Infante  Don* 
Beatriz,  filha  do  Infante  Dom  Joaõ  ,  e  neta  delRcy  Dom 
Joaõ  I.  No  mefmo  dia  ,  que  ElRey  Dom  Joaõ  II.  matou  a 
íeu  primo,  c  cunhado,  o  Duque  de  Viztu  Dom  Diogo,  d  U 
a  fua  Cafa  com  a  grande  renda  ,  que  tinha  a  feu  irmaõ  D. 

Manoel,  com  o  titulo  de  Duque  de  Beja  ,  e  com  ai  di- 
gnidades de  Meílre  da  Ordem  de  Chrifto  ,  e  Condefra* 

vel  de  Portugal,  e  por  lua  dmía,  e  empreza,  huma  El- 
fera  ,  (  que  entaò  fc  chamava  Efpera  )  com  a  letra  :  In  Deo; 

que  le  atfibuhio  a  miílerio  depois  que  fuecedeo  no  Rey- 
no  ,  e  dominou  nas  quatro  partes  da  esfera  do  mundo. 

Por  morte  do  mefmo  Rey  Dom  Joaõ  II.  e  de  outras  mui- 
tas peíf^as  Reays  ,  que  em  grào  ,  e  idade  lhe  precediao 

p3ra  a  íucceíLõ  do  Reyno,  empunhou  o  Cetro  ;  e  íe  af- 
firma  ,  que  hum  Aftrologo  muitos  annos  antes  lhe  perdií- 

fe,  que  havia  de  fer  Rey.  Tanto r que  o  foi,  mandou  lo- 
go vir  de  Caftella  feus  fobrinhos  Dom  Jayme,  e  Dom  Di« 

niz ,  e  entregou  ao  primeiro  o  Eflado  de  Bafgança  ,  que 

foi  huma  das  mais  iníignes  demonftraçoens  de  magnifi- 
cência,  e  liberalidade,  que  ate  entaõ  íe  haviaõ  viíio  ,  e 

fe  virão  depois.  Porque  defunio  da  Coroa  em  hum  pon- 
to a  Cidade  de  Bargança  ,  e  as  famofas  Villas  (  que  ram- 

be  ti  poderão  fer  Cidades  )  de  Guimaraens ,  Chaves  ,  Bar- 
celloi,  Villa-Viçoza ,  Ourem,  e  outras  ,  que  enchem  o 
numero  de  fincoenta  Villas,  mil  féis  centas  Aldeãs,  mais 

de  cem  mil  Vaçallos ,  quarenta  Comendas  de  groíías  ren- 
das, oito  centos  Benefícios  Ecclefiafticos  de  grande  por- 

te, e  qaaíi  mil  e  quinhentos  oíficios  de  Juftiça  ,  e  fazen- 

da, 
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da  ,  e  outras  jurifdiçoens  ,    c  prtheminencias  ,    com  que  ̂ia  r?« 

aquella  grande  Caía  excedia  íem  controvercia  a  todas  as.    ,e,, 
do  Rcyno,  e  competia  com  a  Real.  Atribuirão  alguns  <f 

ta  exceífiva  profazaõ  a  certo  modo  de  defpique  contra  El- 

Rey  leu  predeccííor,   por  haver  intentado  devolver  a  Ce-' 
roa  a  feu  fiího  Dom  Jorge  j  Mas  comprovou  fe  Ter  erra- 

da cíla  lofpeita  ,  porque  o  novo  Rey  tratou  ao  mcímo  D. 
Jorge  corn  íingulares  demonftraçoens  de  anv&o  ,  e  naõ 
menores  de  generofa  liberalidade.   Como  íe  fora  feu  p3y 

o  teve  fempre  comfígo  atè  que  cazoa  ,   defvelande-ie  na 
fua  boa  criação,  c  no  feu  angmento.   Confirmou-lhe  o  ti- 

tulo de  Duque  de  Coimbra  na  mefma  forma,  que  o  havii 

tido  o  Infante  Dom  Pedio,  e  lhe  fez  outras  muitas  gran- 
des doaçoens  *  e  mercês  ,  erigindo   nelle  também   hum 

Eirado  dos  mayores  de  Portugal  ,    e  de  toda,  Ilefpanha. 
Também  entaõ  concedeo  âs  Igrejas  erigidas    nas  Praças 

de  Africa  o  dizimo  dos  tributos  ,  que  14  fe  pagavaõ  à  Co- 
roa Portugneza.    Em  fim,   que  logo  nos  princípios  do  feu 

Reynado  innundaraõ  por  todo  Portugal  ,  e  feus  Domí- 
nios, as  iiberaliíTimas  profuzoens  deite  famofo  Re y  ;  e  ao 

mefmo  tempo  começou  dle  a  lograr  taõ  grandes  fehcida* 
des ,  quaes  nunca  confeguio  algum  dos   grandes,  e  ven- 
turoíos  Príncipes,  que  a  fama  celebra. 

He  obfervaçaõ  notável  ,  c  que  rezulta  em  íuroma 
gloria  fua  ,  fenhorear  logo  nos  principies  do  feu  Reynado 

muito  mais  amplos  Domínios  do  que  eraõ  os  que  herda- 
ra de  feus  predeceílores.    Entaõ    foi  quando    elte  Rcyno 

paííou  a  Monarquia  muito  mais  dilatada  >  que  as  antigas 

dos  Aíliiios  ,  dos  Perfas,   dos  Gregos ,  dos  Romanos.  En- 
taõ foi  ,   quando  fe  deícobriraõ,  e  em  grande  parte  con- 

qaiíiuaõ  as  vaÍTífíimas  regioens  do  Oriente  ,  onde  o  va- 
lor Portuguez  rendeo  populolaa  Cidades,  fundou  infigner 

Fortalezas,  ç  fe  fez  Senhor  daquelles  mares,  e  terras  ,  de 

que  le  formou  hum  potente  ,   e  florentiííimo  Eftado.   En- 
taõ foi,  quando  a  EiRey  de  Portugal  começarão  a  pagar 

tributo,   c  render  vaííalagem  naô  menos  de  vinte,  coito 

Reys  Coroadas,  que  reputavaô  efta  fugeiçaõ  por  grande 
felicidade  ,   maotendo-fc  íeguramente  contra   os  feu?  ini- 

migos na  lombia  da  nuííi  protecção.  Entaõ  foi ,  quando 

Ppp  ij  fe 
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Dk  ij.fç  dclcobrio  a  nova  Luficania ,  muito  rnayor  ,  qne  a  anti- 

n  L  §a  na  cxtenÇao  das  tcrrat ,  c  igual  às  melhores  do  Mun- 
do cm  riquezas  ,  c  dilicias.  Ectaô  foi,  quando  Portugaf 

dominou  na  Africa  dilatadas  porçoens  dos  Reynos  de  Mar- 
rocos, de  Fez,  de  Maquinez  ,  de  TafíSctc  ,  baftantfs  a 

formarem  hum  Reyno  naõ  pequeno.  E  no  mefmo  tempo 
foccorreo  os  Venezianos  contia  os  Turcos  com  trinta  na- 

vios bem  armados.  Entaõ  foi,  quando  fahiaõ  da  bma  de 

Lisboa  cada  anno  a  quinze,  a  vinte,  e  mais  navios,  pa- 
ra as  Conqtiiílas ,  guarnecidos  de  muitos  mii  combateu* 

tes ,  em  que  entravaõ  cm  grande  numero  os  Fidalgos  das 
primeiras  caJidades,  os  quaei  naqucllas  guerras  fe  faziaô 

ainda  mais  iiluílres  por  acçoens ,  do  que  o  eraõ  por  lan- 
gue. Entaõ  foi,  quando  nas  meímas  conquiftas  fuftcntava 

ERey  vinte  mil  homens  armados  ,  confervando  juntaruen* 

te  os  prezidios  do  Reyno,  cruyos  de  gente,  e  de  preven- 
çoens  de  guerra,  fjzendofe  poderoío,  e  formidável  dt  f- 
de  o  Qccafo  até  o  Oriente  ,  deíde  o  Polo  Artico  ao  An- 
tartico.  Entaõ  foi  ,  quando  Lisboa  começou  a  ler  ornais 
celebre  Empório  do  Mundo  ,  pelo  aropiífimo  comercio, 

que  nella  tinhaõ  as  quatro  parres  dellc  :  Vendo -íc  síTiíli- 
da  de  E  nbaxidores  de  cod  >s  os  Píincipes  da  Europa  ,  c 
de  muitos  da  índia ,  da  Arábia,  da  Perfia,  da  Ethiopia, 
de  cuja  conqníta,  comercio,  e  navegação,  fe  começou 
a  compor  entaõ  de  novo  o  Real  ditado  dos  noffo*  Rtys. 

Entaõ  foi ,  quando  em  Portugal  chegou  quali  a  perder  a  ef. 
timaçaõ  o  metal  ,  que  a  fortuna  a  tantos  nega ,  por  fer  im- 
menfa  a  copia  delle,  que  lhe  vinha  das  íuas  novas  con- 
qiiftrs.  Eitaõ  foi,  em  fim  o  íeculo  de  ouro  para  o*  Por- 
tuguezít  com  pafmo,   e  inveja  de  todas  as  Naçoens. 

Fazia-fe  EIRey  merecedor  deitas  grandes  felicidades 
pelo  ardente  zelo  ,com  que  tratava  do  aumento  da  Fè  na* 
quellas  remotiffimas  Províncias  ,  encomendando  mais  ,  e 
primeiro  que  tudo  aos  feus  Capitaens  ,  que  piocurafTem 
pelos  meyos  pofííveis  a  converfaõ  dos  Gentios  ao  conhe- 

cimento, c  culto  do  verdadeiro  Deos.  Logo,  qne  chrgou 
Vafco  da  Gama  com  a  noticia  ,  c  certeza  dodefcobrimen- 

to  da  índia,  como  Ce  já  tivera  em  feu  poder  os  tezouroj, 

qac  dcpoii  lhe  vieraõ  delia,  deu  principio  a  famoíifTíma fabrica 
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fabrica  do  Mofteiro ,  c  Templo  de  Bíllem,  nova  mara-D,a'?' 

viíha  do  mundo  ,   paímo  ,  c  inveja  das  antigas  ,  e,  C0*D    ̂  
mo  para  lua  defenfa  .   criçio  cm  fitio  pouco  diftante  ,  na 

garganta  do  Tejo,   a  torre,    a  que  vulgarmente  le  deu  o 
mcímo  nome  do  novo  Morteiro  ,  devendo  chamar»fe   de 

Saõ  Vicente  ,  aquém  EiRey  a  dedicou.    Vieraõ  correndo 
paa  Portugal  os  tezouros  da  índia  ,   e  ao  mefmo  tempo 

os  hia  EIRey  repartindo   em  obzequio  de  Deos  ,  e  utili- 
dade do  Reyno.    Do  primeiro  ouro  de  Quiloa ,  que  forsõ 

dous  mil  mcticaes,em  que  fc  lhe  fez  'tributário  o  Rey  da- 
quella  Ilha,   mandou  fazer  huma  rica  Cuítodia  ,  que  of- 
fereceo  ao  Convento  de  BcNem.    Também  fundou  os  da 

Pena,  do  Mato,   da  Serra,  de  Santa  Clara  de  Eftremoz, 
de  Saô  Francilco  do  Pinheiro  ,  da  Annunciada  de  Lisboa, 

de  Saõ  Bento  do  Porto  ,   de  Santa  Ciará  de  Tavira  ,  de 

Santo  António   de  Serpa  ,    de  Saõ  Domingos  de  Monte- 
mor o  novo  j    e  reedihcou  ,  e  aumentou   outros  muitos. 

Saõ  fabricas  fuás  as  Igrejas   da  Mizericordia  de  Lisboa  ,  as 

mayorcs  de  Elvas,  e  Funchal  ,   e  de  quaíi   todas  as  outras 
Ilhas  j   as  de  Sjbreniza,   de  Saõ  Joaõ  Bautifra  de  Thomar, 
de  Santo  António,   e  da  Conceição  de  Lisboa  ,  de  Alcá- 

cer do  Sal  ,  de  Olivença  ,   de  Saõ  Joaõ  de  Mnura  ,  e  to« 

das  as  das  Praças  Ultramarinas,  conquiiladas  em  feu  tem- 

po. Acabou  o  fumptuofiíhmo  hoípital  de  Lisboa,   e  fun* 
dou  de  novo  ,   e  dotou   os    de   Coirrbra  ,    Monterròr   o 

velho,  e  Beja.    Saõ  obras  fuai  os   Palácios  da  Ribeira,   é 

de  Coimbra-  a  ponte  da  mefma  Cidade,  fobre  a  que  manda- 
ra fazer  ElRey  Dom  Aífonfo  Henriques ;   a  ponte  de  Oli- 

vença ;   as  Fortalezas  de  Saõ  Giaô  ,  de  Caírello  novo,  de 

Almeida,  e  Alfayates ;    Em  Aftica  a  famofa  de  Mazogaõ, 

e  outras  ;   Na  Azia  ,  as  de  todas  as  conquiftas,  que  fc  fize- 
taõ  no  fen  Reynado.  Inftituio  novas  Comendas  na  Ordem 

de  Chrirto,  para  que  hotmífem  mais  Cavalleiroj  que  fer- 
vilTcm  ,  e  as  mcreceíTem  •,•   e  certa  renda  ,  com  o  habita 
da  roefrm  Ordem  ,  a  cem  Cavalleiros,  que  tivtíítm  fervi* 

do  em  Africa.   Foi  o  primeiro  ,   que  das  fuás  rendas  apli- 
cou hum  por  cento  para  obras  pias  ,  alem  de  outras  mui- 

tas efmolas  ,que  fazia  continuamente  ,  e  fe  fazia  acredor 

da  promeíTa  de  cento  por  hum.  Foi  ao  Reyno  de  Galiza 

vene- 
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Dia  1 5.  venerar  cm  Compoftella   o  fepulchro  de  Santiago  ,  oncle 
~     .,   deixou  a  fcmofa  alampada  .   c  fez  as  eímolas  ,   c  accoens, 
Dezeb.  ,.  ^7  j  j  .„ 

que  dizemos  ern  outra  parte.   No  sono  de  1514.  mandou 

úuuibro.3  R°ma  aqudla  folemniilima  Embnxada  ao  Pontífice  Leaõ 

X.  que  renovou  ,  e  efeureceo  na  mefma  Roma  a  memo- 
n.de     ria  dos  íeus  antigos  triunfos,  como  dizemos  em  outro iu- 

Março.  gar^  Todos  os  Píincipes  procuravão  a  fua  amizade  ,  e  ali» 
anca.  EiRcy  de  Inglaterra  lhe  mandou  a  íua  eftimada  ia- 
íígnia  da  Kcal  Ordem  da  Janatiera  ,  o  Empersdor  Carlos 
V.  a  do  Tuzaõ.  Três  nobres  Polacos  vieraõ  a  Portcgal  íó 
a  fer  armados  Cavalleiros  por  ElRey  Dom  Manoel,  como 

^'bri]e#     dizemos  em  outra  parte. 
Reduzio  a  melhor  forma  as  L?ys  do  Reyno  ,  os  tom» 

bos  dos  Morgados,  e  Capelias  ,  0$  For 01  das  Cidade*,  e 

Villas  ,  os  Brazoens  ,  e  Armas  da  nobreza  ,  e  as  Croni-* 
cas  dos  Reys  íeus  predeceííores.  Por  evitar  fofpeitas  o*de- 
oou,  que  os  Juizes  naõ  fofiem  naturaes  das  Vil!as,em  que 
adminiítraííem  Juftiça,  e  daqui  tiveraõ  principio  os  juizes, 
qae  chamamos  de  fora.  Uzava  de  todos  os  meyos  poífivets 

para  livrar  da  morte  aos  Condenados  a  ella,  mas  tila  pie- 
dade naõ  era  cm  oífenfa  de  juítiça  :  Porque  (e  valia  ddles 

para  perigos ,  que  eraõ  importantes  ao  commum.  Mandou 

naõ  poucos  com  Vafro  da  Gama  ao  defcobrim-nto  da  ín- 
dia ,  para  ferem  lançados  nas  terras ,  que  fc  foílem  defeo» 

brindo  ,  com  o  rifeo  de  ferem  cativos ,  ou  mortos  j  ma* 

cora  a  fovoravel  condição  ,  de  que  eícapando  cem  vida, 

e  liberdade,  ficariaõ  livres  da  pena  ,  a  qse  eílavaô  íugei- 
tos.  Quando  fe  houve  de  tirar  oíimples,  em  que  fefuíten- 
tava  o  immenío  pezo  do  Cruzeiro  de  Belém,  per  ie  temer 
de  que  cahiria  ,  uíou  do  mefmo  meyo,  e  condição  com 

muitos  condenados,  que  de  tempos  antes  ha?ia  mandado 
refervar,  e  da  primeira  vez  veyo  o  cruzeiro  a  terra  ,  e  pa- 

garão a  pena,  que  mereciao :  Porem  outros  n\aás  felices, 
entrarão  depois  no  mefmo  rifeo  ,  eeícapanuo  deile,  fica- 
rao  foltos ,  e  livres. 

Igualou  a  Mageílade  com  a  benignidade.  Amava 
íingularmente  aos  feus  vaífallos,  e  os  teve  fempre  em  gran- 

de eftimaçâo.  Dizia,  que  mal  conhecia  aos  Portugr,ezes 

quem  os  afrontava,  e  os  deixava  vivos :    Porque   o  Por- 

tuguez 
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tngucz  [  profeguia  )   antes  morto  ,  que  enxovalhado.    Nascia  13. 

de 

Dezéb* tardes,   principalmente    nos  dias   de  feita  ,   havia  humas 

vezes  carreiras,  outras  vezes  íe  corrião  canas,  em  que  en- 
trava em  peíToa  ,  c  com  ventagem  a  todos  nas  gentile- 

zas daquelle  jogo  •  de  qoe  refultava  ter  todos  muitos  ca- 
vallos,  e  razerem-fe  déftros  no  leu  manejo  ,♦  outras,  hia 
ao  Rio  vifitar  os  navios ,  c  ia  dava  de  merendar  20$  que  o 

acomp.inhavão  ,  e  a  todos  os  que  fe  achavão  prefentes  j  ou- 
tras ,  fó  por  alegrar  os  moradores  da  Cidade  ,  díicorria  pe- 
las roas  delia  com  grande  pompa,  eíhondo  ,  e  arménia 

de  inílrumentoi  ,  e  mulicas ,  e  com  finco  elefantes  guar- 
necidos, e  guiados  ao  ufo  Indico,  e  com  outros  appara- 

tos  de  grandeza  ,  de  mageftade  ,  e  de  feira,  a  que  era 

muito  inclinado,  e  à  Mulica  ,  que  tinha  excdlente  ,•  por- 
que, com  os  grandes  prémios  que  dava  ,  fazia  que  con- 

correífem  para  ella  as  melhores  voz^s  da  Europa  ,  e  ain- 
da de  Afiica  ,  porque  também  tinha  moliços  Mouriícoí 

para  diverçâo  ,  e  aieg?ia.  Tinha  Guarda  de  Camera,que 

confiava  de  vinte  c  quatro  Cavalleiíos  ,  que  afTifbão  jun- 
to a  ella  ,  e  na  primeira  fala  outros  tantos  Monteiro*. 

Quando  fahia  a  cavallo  o  acompanhava  huma  Guarda  de 
duzentos  nobres ,  e  vaderofos  Cavalleiros. 

Mandava  fazer  cada   trez  annos  hum  livro  ,  em  que 
fe  aífentavão  todos  os  criados  da  Cala  Real  ,  deíde  o  Mor- 

domo mòr  atè  o  da  esfera  mais  humilde  ,   onde  íe  decla- 

rava a  moradia  de  cada  hum  ,   a  qual  nenhum  podia  ven- 
cer íem  primeiro  aprdentar    ao  Deão    da  Capella  Real   o 

cíciito  da  confiífaõ  ,  que  coítumão  dar  os  Conftílores  cada 
snno   pela  Quarefma  ;   e   fó   aos  que  confiava  pelo  livro 

haverem  fatisteito  aquella  obrigação  ,    fe  dava    a   fua  no- 
radia,  e  nifto  não  havia  difpenía  ,   nem  exceição  de  pef- 

íoa.    Coníervou-íe  efta   louvável  economia  até    o   tempo 
deiRey  Dom  Sebaftiaõ  ,  em  que  com  o  tílrondo  das  ar- 

mas, ou  com  a  brandura  das  lizonjas,   ie  foraò  efqorcen- 
do  ,   e  extinguindo    em  grande  parte    os   fantos  ufos  do 

Portugal  antigo.    Diítribuio  pela  mayor  paite   da$  Igrejas 
do  Reyno  muitos  Ornamentos  de  varias  fedas  ,  telas  ,   e 
brocados.    Veftia  todos  os  Religioíos   Franciícanos.    Fez 

reformar  algumas  Religioens  relaxadas.    Aumentou  neíte 

Reyno 
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Díai$Reyno  com  conceííaõ  Pontifícia  as  fcílas  da  Viíítaçaõ  de 

de  NoíTa  Senhora  ,  cdo  Anjo  Cuílodio.  Era  moiro  paicono 

eze  '  comec  ^  e  todas  as  Sextas  feiras  jejuava  a  paõ  ,  e  3gua. 
De  huma  peftilcnte  modorra ,  que  levou  muita  gente  em 
Lisboa  ,  morreo  muito  pia  ,  e  Catholicamente  ,  neíre 
dia  ,  anno  de  ijii.  com  fincoenta  e  dous  annos  ,  íeis 
mezes,  e  treze  dias  de  idade  ,  e  de  Reynado  vinte  e  íeis 
anno§,hum  mez ,  e  dezanove  dias.  Jaz  no  Real  Mofteiro 

de  Belém.  Teve  eftatura  proporcionada  ,  fembl:nte  real , 

génio  alegre  ,  e  coração  generefo.  Cazou  três  vez<  s  :  Pri- 
meira com  a  Princeza  Dona  liabcl  ,  viuva  do  ncílo  Prin« 

cipe  Dom  Affonfo  ,  fiiha  mais  velha  ,  e  herdeira  dos  Rcys 
Catholicos,  com  a  qual  foi  EIRcy  Dom  Manoel  jurado 
em  Toledo  legitimo  herdeiro  dos  Reynos  de  Ciiítclla,  e 
Leão.  Dcfte  matrimonio  naceo  o  Príncipe  Dom  Miguel, 
que  viveo  vinte  e  dous  mezes.  Segunda  ,  com  a  Infante 

Dona  Maria  irmã  de  íua  primeira  mulher,  filha  dos  mef- 
mos  Reys  Catholicos,  de  quem  teve  o  Príncipe  Dom  João 
fueceífor  ;  a  Infante  Dona  liabcl ,  que  cazou  com  o  Em- 
perador  Carlos  V.  a  Infante  Dona  Brites,  que  cazou  com 
Carlos  III.  Duque  de  Saboya  ;  o  Infante  Dom  Luiz,  Du- 

que de  Beja  ,♦  o  Infante  Dom  Fernando  Duque  da  Guar- 
da j  o  Infante  Dom  Affonfo,  Cardeal,  Arcebifpo  de  Lis- 

boa ;  o  Infante  Dom  Henrique  ,  Cardeal,  Arctbifpo  de 
Braga,  e  Évora,  depois  Rey  de  Portugal  ;  o  Infante  Dora 
Duarte  Duque  de  Guimaraens ;  a  Infante  Dona  Maria  ,  e 
o  Infante  Dom  António  ,  que  morrerão  meninos.  Ter- 

ceira ,  coma  Infante  Dona  Leonor  ,  filha  dos  Reys  Ca- 
tholicos ,  irmã  do  Emperador  Carlos  V.  e  fobrinha  das 

duas  primeiras  mulheres  ,  de  quem  teve  o  Infante  Dom 

Círios,  qae  morreo  menino,  e  a  Infante  Dona  Ma  ia,  de 

io.de  cjoem  dizemos  em  outro  dia.  Efcreveraõ  louvores  íeusCa- 
milío  Porcio,  Filippc  Broaldo,  Policiano  ,  Blozio ,  Pa- 

ládio, Pieiio,  Caííalio,  e  outros  muitos  Eftrangeiíos. 

VIII. 
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VIII.  Dezéb. 

Om  Veriííimo  de  Lancaftre  ,  depois  de  fer  Mcftre 

cm  Artes,   Dcutor  em  Cânones,  Incjuiíidor,  Cóne- 
go ,  e  Thezourciro  mòr  cm  Évora  ,    foi  Aicebifpo  Pri- 

maz de  Braga  ,  Inquiridor  Geral  contra  a  herética   pravi- 
dade nos  Reynos,  c  Senhorios  de  Portugal ,  Coníelheiro 

de  Eftado  ,  Cardeal  da  Santa  Igreja  Romana  j    e  por  leu 

nobiliííimo  fangue ,  cfdarecidas  partes  ,  e  virtudes  dignif- 
íimo    da  mais  arR&uofa  ,    e  faudofa  memoria.    Dotou-o 

Decs  de  huma  Índole  taõ  branda,  de  hum  génio  taõ  fua- 
ve  ,  que  de  todos  os  que  tratava  ,  e  o  tratavao  ,  concilia- 

va os  agrados  ,  e  rendia   os  coraçoens.    Naõ  fe  negava 
ao  trato  ,  ainda  das  peííoas  mais  humildes  :  todos  acha- 
vao  no  fu  palácio  as  entradas  francas  ,   no  feu  animo  a 
vontade  prompta  para  o  favor  ,   e  na  fua  íorobra  a  mais 
benigna  protecção.  A  todos  moílrava  alegre  roílo ,  a  to- 

dos boa  grzça  ,  mas  taõ  ajuftâda  aos  decoros  da  ptlíoa, 
e  aos  refpeitos   da  authoridade  ,  que  entre   as  galantarias 
Cortexans  ,  nunca  fe  lhe  deícobrio  nota  de  indecencia. 

Sempre  aífível  ,  fempre  homano  ,  fempre  benigno.    Em 
taõ  larga  duração  de  annos,  como  forão  os  da  íua  vida, 
em  tanta  variedade  de  fueceflos  ,  em  tantas  revoluçoens 
de  Eftado,  correo  taõ  compaífada  a  armonia  das  fuás  ac- 
çoens,  que  nem  os  cafos  felices  lhe  acrecentavão  a  alegria, 
nem  lha  diminuiâo   os  adverfos.    Affirmou   na   hora   da 

morte,  que  nunca  tivera  ódio  ,   nem  rnà  vontade  a  pef- 
foa  alguma.  Taõ  fenhor  fe  moílrou  das  paixoens  huma- 

nas, que  íempre  confervou  igual  fcmblantc,  e  igualmen- 
te feftivo  ,  e  plauzivel.    Tratava  com  fingulares  eftima- 

çoens  aos  Religiofos,  foccorrja  aos  neceflfttados  com  grof- 
las  efmollas  ,  mayores  tal  vez  do  que  as  fuás  rendas  fofuão. 
Nunca  quiz  receber  huma  grande  penfaõ  ,  que   tinha  de 
rezerva  no  Arcebifpâdo  de  Braga  ,  quando  o  renunciou ,  c 
a  mandava  repartir  toda   pelos  pobres  do  meímo  Arce- 

bifpâdo.  Foi  grande  honrador  dos  homens  ,  empenhado 
fempre  em  cakflcar  a  limpeza  de  huns ,  em  apagar  a  má 
fama,  que  corria  de  outros  :  a  muitos  acreditou,  a  mui- 

Qgq  tos 
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Dia  15. tos  melhorou  de  opinião.  Defendeo  com  efhemâdo  valor 

de  os  eftillos  rediííimos  do  Santo  Officio  ,  por  mais  que  os 

ze  'emulos  defte  fagrado  Tribunal  fe  animarão  em  fua  oppo- 
ziçaõ  com  poderofas  negociaçoens  dentro,  c  fora  do  Rcy- 
no.  Tratou-íe  fempre  com  moderada  oftentação  ,  ainda 
depois  de  Cardeal,  aplicando  em  beneficio  dos  pobres  ,os 
fauflos  ,  e  pompas  ,  que  fó  fervem  à  vaidade.  Celebrava 
todos  os  dias  com  exqoiíita  devoção  ,  frequentava  cem 

grande  fervor  os  exercícios  efpirituacs,  acodia  com  fingu- 
lar  exemplo  a  tod?s  as  Igrejas, onde  entrava  ojubileo  do 
Laasperenne»  Paffcu  defta  a  melhor  vida,  ncfte  dia  ,  an- 
no  de  1692.  com  oitenta  e  fete  de  idade.  Jaz  no  Con- 

vento de  São  Pedro  de  Alcântara  de  Lisboa  ,  junto  da  por- 
ta da  Igreja  da  parte  de  fora  em  fepultura  raza  ,  que  elle 

mefmo  mandou  fazer  em  íua  vida,  e  na  Campa  tem  hu» 
ma  elegante  infcripfaõ,  que  declara  muitas  das  fuás  gran- 

des virtudes. 

IX. 

NO  anno  de  17 i6\  dividio  o  Papa  Clemente  XI.  o 
Arcebiípado  de  Lisboa  ,  como  em  outro  lugar  di- 

vembro.  zemos  ,•  e  defcobrindo-fe  com  a  volubilidade  dos  tempos, 
algumas  inconveniências  naqueila  divizão  ,•  O  Papa  Bene- 

dito XIV.  por  huma  Bulia  de  moto  próprio,  que  prin- 
cipia; Salvatoris  noftrt  &c,  dada  em  Roma  nefte  dia, em 

qae  eítamos  ,  anno  de  1740.  unio  ,  e  íujeitou  à  nova 
Igreja  Patriarchal ,  a  antiga  Cathedral  de  Santa  Maria, 
Metropolitana  de  Lisboa  Oriental  ,  com  os  Bilpos  ,  feus 

fuffraganeos,  da  Guarda,  Portalegre,  Cabo  Verde ,  Ma- 
ranhão ,  e  Grão  Para ,  com  a  Colónia  de  Mazagaô  ;  lu- 

primindo  o  antigo  nome  das  Dignidades,  e  Canonicatos 
do  feu  Cabido  ,  e  ficando  fó  o  Patriarchal  compoílo  de 
vinte  f  e  quatro  Principaes  da  Santa  Igreja  de  Lisboa,  e 
o  Patriarcha  com  jurifdiçaõ  em  todo  o  Território,  como 
Prelado  da  antiga  Dieceíi  ,  com  o  nome  de  Patriarcha 
de  Lisboa. 

DECN 
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Dia  14. 

DECIMO  QUARTO    DE 
DEZEMBRO. 

I.  Arraza  Dom  Joaõ  de  Cafiro  a  Cidade  de  Dabul, 
II.  Dom  António  de  At  ai  de }  primeiro  Conde  de  Cafiro  D  atro, 
III.  0  Padre  Miguel  do  Amaral. 

I. 

;pp||p^|{  CIDADE  de  Dabal  era  a  principal  efcala  ,  qae 

^StflSi  na  Cofta  do  Malavar  poííuhia  o  Idalcaõ  j  O 
^pij  qual  pcloi    annos  de  1547.   rorapeo   guerra 
|lf1    com  o  Eftado  da  índia  ,    e  nos  fez  algumas 

Jgumas hoftilidades  ,  que  Dom  Joaõ  de  Caftro  Go- 
vernador ,   que  entaó  era  daquelle  Eftado  ,  tratou  de  re- 

primir,  e  vingar  j  Chegando,  pois,  a  Dabul  neíle  dia, 
e  defembarcaodo    com  doas  mil  Portagaezes  ,    e  alguns 
Nayres  de  EIRcy  de  Cochim  ,  teve  com  oi  Mouros  huma 

bem  difputada  batalha;  Mas  aííim  os  carregarão  os  Por- 
tugaezes ,   que  de  volta  com  elles  entrarão  a  Cidade,  ea 

faquearaõ  ,  e  entregarão  ao  fogo  ,  deixando-a  fepultada 

em  faas  mefmas  cinzas  ,•   Maitas  vezes  havia  padecido  fe- 
meihante  eftrago  da  fúria  Portugueza  ,  e  outras  tantas  fe 
havia   reedificado  ,    por  fer  (  como   diíTemot  ).  o  melhor 

porco  de  mar  daquelle  Rey  ;  Mas  defta  ,  ficou  taõ  arra- 
zada,  e  taõ  inteiramente  perdida,  que  nunca  mais  tornou 
a  fer  o  que  fora  dantes. 

11. 

Om  António  de  Ataide  ,  primeiro  Conde  de  Caf- 
tro Dairo,  e  quinto  Conde  da  Caftanheira ,  depois 

de  ter  os  portos  militares  de  Capitão  de  Cavalíos  ,  Cero* 
nel  de  Infantaria  ,  Capitão  mór  das  Nãos  da  índia  ,  e 
General  das  Armadas  de  Portugal,  foi  Gentil  homem  de 
boca  dclíUy  Dom  Filippe  IV.  ícu  Embsxador.  Extraordi- 

Qgq  ij  nario 
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Dia  '4-mfio  ao  Emperador  Fernando  II.  Mordomo  mor  daRai- 
D  ?  nha  Dona  líabel  de  Borbon  ,  Confclhciro  de  Eftado  da 

'  Coroa  de  Portagal ,  c  Prefidente  das  Cortes  do  Reyno  de 
Aragaõ;  No  anno  de  163  1.  foi  hum  dos  Governadores 
de  Portugal,  e  ultimamente  Pre/ídente  da  Mtza  da  Con- 
ciencia,  c  Ordem.  Teve  exccllentes  partes  ,  e  virtudes, 
e  grandes  noticiai  dai  bellas  letras,  de  que  deixou  provas 
em  algumas  compoíiçocns ,  que  efereveo.  Mereceo  elo- 

gios de  muitoi  eferitores  faroofoi,  Portugnezes,  e  Caíte- 
lhanos.  Morreo  em  Lisboa  ncfte  dia  ,  anno  de  1 647.  com 
mais  de  oitenta  annos  de  idade.  Jaz  na  Capelia  mor  de 
Saõ  Franciíco  da  mcfma  Cidade. 

ih. 

Miguel  de  Amaral  ,  da  Companhia  de  JESUS  ,  foi 
Varão  efclarecido  em  virtude,  c  letras  ,   e  Miffio- 

n.irio  verdadeiramente  Apoftolico,  naõ  íó  no  Império  da 
China  ,  Japaõ,  c  índia,  aonde  com  ardente  zelo  ,  e  ira- 
to  de  in numeráveis  A  imas  empregou  qnaíi  toda  a  ína  vi- 

da ,    mas  também  neíle  Reyno  de  Portugal  ,  aonde  vol- 
tando por  obediência  duas  vezes ,  em  ambas  miíuonoa  por 

todo  elle  com  grande  edificação  ,    e  univerfal  aproveita- 
mento dos  ouvintes  ,    trabalhando   fempre  incanfavel   o 

feu  efpirito  ate  morrer  mfte  dia  do  anno    de  1730.   no 
Collegio  da  Companhia  de  JESUS  da  Cidade  de  Coim- 

bra. Teve  noticia  da  íua  morte :  Ficou  taõ  flexível  o  ca- 

dáver, como  fe  eftivera  vivo  ,  e  muitas  horas  depois  de  cf- 
pirar  lançou  fangue  de  hum  dedo,  que  com  indiíereta  de- 

voção íe  lhe  quiz  cortar.    Eftas  ,  c  outras  prodigiofas  c\r. 
cunftancias  defpertarão  nos  fliei  a  opinião  ,   com  que  já 
em  vida  o  veneravaõ  por  Santo  ,  qne  muitoi  concorrerão 

a  bejar-lhe  as  mãos ,  c  procurar  relíquias  luas  ,  e  com  tf- 
feito  fe  repartirão  muitas. 

DECI- 
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Dia  iç. 

<><>><S»<><t$9»4SS»459»!4SS»4SS»4SS»46$»  

«SS»<*>  Dezéb. 

DECIMO  QUINTO  DE  DEZEMBRO. 

I.  Secunda  Acclamaçao  de  El  Rey  Dom  Joaõ  IV, 
II.  Bauttfmo  da  Senhora  Infanta  Dona  Marta  Francifca] 

filha  terceira  dos  Príncipes  do  Brafil  noffos  Senhores. 
III.  Dom  frey  Ga/par  dos  Reys. 

IV.  Diogo  de  Brito  de  Carvalho ». 

i. 
ESTE  dia,  no  feliciífimo  anno  de  1640.  cm 

Sábado  ,  foi  fegunda  vez  jurado ,  c  acclama- 
do  Rcy  de  Portugal  o  Senhor  Rey  Dom  Joa5 
IV.  Junco  à  varanda  inferior  do  Palácio  Real 
da  Ribeira  ,  fe  levantou,  no  andar  da  me  Ima 

varanda,  hum  magcftofo  theatro  ,  e  neile  hum  cifrado  de 
quatro  degràos,  e  em  íima  outro  de  dons,  tudo  cuberto 
de  riquiífimas  alcatifas ,  e  o  corpo  do  theatro  fe  ornou  de 
panos   de  tela  ,  e  velado  carmezim  ;    No  mais  alto  dos 
dvgràos  fe  poz  huma  cadeira  ,  coberta  de  hum  pano  de 
brocado,  debaixo  de  rico  docel,  bordado  de  ouro,  e  pra- 

ta.  Baxou  o  novo  Rey  dos  Quartos  fuperiores  ,  veftido 
de  riífo  pardo,  bordado  de  ouro  ,  com  abotoadura  de  pe^ 
draria,  oppa  de  brocado  roçagante,  ao  pefcoço  hum  co- 

lar de  grande  valor  ,  de  que  pendia  o  habito  da  Ordem 
de  Cliriíto  ,  em  hum  circulo  de  diamantes  ,  efpada  dou- 

rada ,  e  mangai  de  tela  branca ,  lavrada  de  ramos  de  ou- 
ro ,  e  da  meíma  era  o  forro  da  oppa  ,  a  fralda  da  qual 

lhe  trazia  João  Rodrigues  de  Sá  ,  Camereiro  mor:  Vinha 
dianre  Dom  Francifco  de  Mello  ,  Marquez   de  Ferreira , 
com  o  Eftoque  deícmbainhado,  fazendo  o  oflicio  de  Con- 
deftavel :  Trazia  a  bandeira  Real  enrolada  ,  Fernaõ  Tel- 

les de  Menezes ,  que  fervio  de  Alferes  mòr  ,  c  iogo  D. 
Manrique  da  Silva  ,  Marquez  de  Gouvca  ,    e  Mordomo 
mor  com  a  iníígoia  do  (cu  ofEcio  ,  e  todos  os  Prelados, 
Titoios,  Fidalgos,  e  Miniftros,  que  fe  achavão  na  Cor- 

te, 
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E**3  '4-te  ,  todos  cm  pè ,  c  defcnbertcs  j  Tanto,  que  EíRcy  che- 
_     ..    gou  ao  Eftrado  íupcrior  ,  lhe  defcobrio  a  Cadeira  o  Re- 

'  porteiro  mor  Bernardim  de  Távora  ,  e  aííentando-íe  ,  ic- 
cebeo  logo  o  Cetro  de  ouro  da  maõ  do  Camerciro  mor, 
e  í^ita  huma  díícreta  pratica  ,  muito  proporcionada   ao 
a&o ,  c  ao  tempo  ,  fez  ERey  o  cuftumado  juramento, 
c  o  fizerão  a  EiRey  todos   os  que  eftaváo  prezentes  ;  O 
qual  acabado  ,  dezcnrolou    o  Alferes   mor  a  bandeira  ,   e 
dilíe  em  altai  vozes:   Real,  Realy  Real  pelo  muito  Alto  , 

e  muito  Poder 'o/o  Rey  Dom  JoaÕ  IV.  noffo  Senhor  j  Repe- 
tindo três  vezes   as  mefmas  palavras  em  três  diveríos  In» 

pares ,  at  quaes  eráo  recebidas  do  povo  com  infinitos  vi« 
vas ,  que  muitos  acompanhavao  com  lagrimas  de  verda- 

deira ,  e  cordial  alegria ,  por  verem  tão  feliz  principio 
di  liberdade  ,  fufpirada  em  taõ  largo  difenrfo  de  annos ; 
Acsbado  o  juramento  ,  defeco  EiRey  ao  Terreiro  do  Pa- 

ço, e  dando-lhe  o  eftribo  da  parte  efquerda  Luiz  de  Mi- 
randa,  feu  Eftribeiro  mor,   íe  poz  a  cavalío ,  do  qual  le- 

vava a  rédea  Dom  Pedro  Fernandes  de  Caílro,  fazendo 
officio  de  Alcaide  mór  de  Lisboa,  debaixo  de  rico  paleo, 

precedendo,   deícubertos  ,   e  apè  todos  os  Titolos  ,   c  Fi- 
dalgos,  chegou  á  entrada  da  Praça  do  Pelourinho  velho, 

onde  fe  lhe  fez  outra  pratica,  e  acabada  cila,  lhe  entre- 
gou o  Conde   de  Cantanhede  Dom  Pedro  de  lv4cnczes , 

Prcíidence  da  Camera,  as  chaves  da  Cidade,  e  ElRey  aa 

recebeo  ,  e  logo  as  tornou  a  dar  ao  meímo  Conde  ,   e 

proíeguindo  na  mefma  forma  ,  que  atèlli ,  foi  render   as 

devidas  graças  ao  Rey  dos  Reys  na  Igreja  Cathedral ,  on- 
de o  eíperava  o  Arccbifpo  Dom  Rodrigo  da  Cunha,   que 

o  recebeo  com  as  ceremonias  coftumadas  em  femelhanr.es 

funçoens ,  e  do  meímo  modo  com  que  viera  ,   voltou  pa- 
ra Palácio. 

ii. 

Omefmo  dia,  anno  de  1739.  o  Emincntiííimo  fe- 
nhor  Cardeal  Patriarcha  bautizou   na  Santa  Igreja 

Patriarchal    com  grande  folemnidade    a  íenhora  Infante, 

terceira  rilha  dos  fereniííiraos  Príncipes  doBrafil  Dom  Jo- 
ícpfa, 
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feph  ,  c  Dona  Maria  Vitoria  noííosfenhores,  com  05  no-Dia  T5» 

mes  de  Marta  ,  1'ranctfca ,  Dorothea ,  Jofefa,  Antónia,  Gí*-n%  % 
trudes ,  /ò/tf,  Joatma  ,  Efigenta  -y  levando  nos  braços  a  Sua 
Alteza  o  Conde  de  Alvor  ,  Mordomo  mòr  da  Senhora  Prin- 
ceza  do  Brafil  j  Foi  Padrinho  o  Emperador  dos  Romanos 
Carlos  VI.  e  Madrinha  a  fereniflima  íenhora  Duqueza  viu- 

va de  Parma ,  Dorothea  de  Neoburg ,  fua  bifavó ,  amílindo 
em  nome  de  ambos  o  íenhor  Infante  Dom  Pedro.  Can- 

tou-fe  o  Te  Deum  depois  deite  folemne,  c  mageftofo  acto, 
a  que  deu  fim  o  íenhor  Cardeal  Patriarcha  com  a  íua  ben- 

ção. De  noite  houve  luminárias  geraei  na  terra,  e  no  mar, 
com  trez  íalvas  de  artelharia  de  codas  as  Foitaiezas. 

iii. 

Om  Fr.  Gafpar  dos  Reys ,  Portoguez ,  da  fsgrada  Or- 
dem dos  Pregadores  ,  foi  ornado  de  muitas  letras  ,  e 

virtudes:  íendo  propofto  ao  Summo  Pontífice  Paulo IV. 

pelo  Cardeal  Infante  Dom  Henrique,  primeiro  Arctbif- 
po  de  Évora,  para  feu  Biípo  Coadjutor,  o  Pontífice  lhe 
mandou  as  Bulias  com  o  titulo  de  Bifpo  de  Tripoli,  es- 

crevendo ao  Cardeal  Infante  ,  que  em  hum  fogeito  taô 
benemérito,  melhor  affentava  hum  Arcebiípado  do  Rey- 
no  ,áo  que  hum  Bifpado  tn parttbm  :  Pelo  que  o  Cardeal 
Infante  o  fez  Governador  com  geral  plenipotencia  do 

mefrao  Arcebifpado  de  Évora  ,  que  adminiftrou  com  mui- 
to zelo  ,  e  acerto.  Faleceo  nefte  dia  ,  anno  dei  J77»  Jaz 

no  Convento  de  Sao  Domingos  de  Évora. 

IV. 

Togo  de  Brito  de  Carvalho  ,  natural  da  Villa  de 
Almeida  ,  Doutor  Canonifta  ,  Collegial  do  Colle- 

gio  Pontiricio  de  Coimbra  ,  Lente  das  Cadeiras  de  Cie-, 
mentinas,  e  Sexto,  Cónego  das  Cathedraes  de  Coimbra, 
Li  boa  ,  e  Évora  ,  Dezembargador  da  Caía  da  Suplica- 

ção ,  e  de  Aggravos  ,  Deputado  do  Santo  Oííicio  ,  e  da 
Meza  da  Conciencia  ,  c  Ordens  ,  foi  Varão  doutiffimo , 

e  como  cal  celebrado  de  muitos  EÍcritores.  Compoz  mui- 

tas   . 



496  ANNO  HISTÓRICO 
Dia  16. tas  obras  de  direito,  de  que  fó  íe  imprimirão  três  livros. 

de,,  Morreo  nefte  dia,  anno  de  1635» Dezéb. 

DECIMO  SEXTO  DE  DEZEMBRO. 

I.  0  Infante  Dom  Henrtque  he  creado  Cardeal. 
II.  0  Senhor  Nuno  Sanches ,  filho  delRey  Dom  Sancho  L 
III.  Dom  Domingos  J ardo,  Bi/po  de  Lisboa, 
IV.  Anna  da  Silva. 

V.  0  Grande  Ajfonfo  de  Albuquerque. 
VI.  Lourenço  Pires  de  Carvalho. 

1. 
ESTE  dia  ,  anno  de  154?.  o  SQmmo  Pon- 

tífice Paulo  III.  creou  Cardeal  da  Santa  Ma- 

dre Igreja  Romana  ao  Infante  Dom  Henri- 
que, filho  dos  Reys  de  Portugal  Dom  Ma- 

noel ,  e  Dona  Maria,  ji  dicemos  delie  a  31. 
de  Janeiro,  e  em  outras  partes. 

11. 

NO  mefmo  dia  ,  anno  de  ... .  morreo  o  Senhor  Dom 

Nuno  Sanches  Cónego  de  Santo  Agcílinho  do  Mof- 
íeiro  de  Grijò,  filho  illegitimo  delíley  dePoitugí.1  Dom 
Sancho  I.  c  de  Dona  Maria  Paes  da  Ribeira  ,  filha  ác  Dom 

Payo  Moniz,  e  de  Dona  Urraca  Nunes. 

iii. 

EM  hum  pobre  lugar,  chamado  a  Jarda,  três  legoas 
de  Lisboa  para  a  parte  do  Occidente  ,  nacc  o  de  psys 

pobres  ,  c  humildes  o  Bifpo  Dom  Domingoi  Jardo  -f  ítn- 
do  de  poucoí  annos  fugio  de  caía  de  feus  pays  a  bufear 
ventura  j  Eftudou  na  Univerfidade  de  Pariz  ,  e  fez  gran- 

des progreíTos  nas  lctrai  ,  c  por  ellas  ,  voltando  a  Portu- 

ga 
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gil  y  coníeguio  ííngulares  eftimaçoens  ,   e  grandes  digni-Dia  i6. 

óióa  i  Foi  Bifpo  de  Évora,  c  depois  de  Lisboa  ,  cChan-^    ,, 
ccller  mór  do  Reyno  ;   Cargo  naquelles  tempos  de  íum- 

ma  reputação.  Logrou  a  graça  dciíVey  Dom  Affbnfo  III. 

c  muito  mais,  a  delRey  Dom  Diniz  ->  A  efte  perfuadio, 
que  fundaííc  em  Lisboa  huma  Univcrfidadc  ,  como  fez, 
com  grande  gloria  da  Naçaõ  Portngucza,  naõ  menos  in- 
ficrne  no  eftudo  das  letras  ,  que  nos  empregos   do  valor. 

Já   nos  feus  últimos  annos  fe  quiz  dar  a  conhecer  a  foa 

mãy,  que  ainda  vivia:  Logo,  que  voltou  a  Portugal  ,  e 
começou  a  ter  rendas,  lhe  mandava  por  terceira  peííoa, 
huma  mezada  competente  ,  para  le  poder  fuftentar  fem 
mizeria  ;    Agora  quiz  hir  peííoalmeate  ,  c  entrou  com 

grande  acompanhamento  ,  na  pobre  caía  onde  nacera  j 
Ficou  a  may  palmada  com  tal  hofpede,  mas  clie  a  folie- 

gou,  dizendo  :   Que  trazia  toda  a  prevenção  neceííaria, 
de  meza,  c  cama  ,  e  que  fó  queria  pouzar  aquella  noite 

alli  i   Sentou-a  a  par  de  íi  ,  e  cearão  ambos  com  grande 
alegria  do  Bifpo,  perturbação  da  velha,  e  admiração  doi 
criados ;    Mandou  a  eftes  para  fora  ,  e  foi  travando  patri- 

ca  coma  mãy,  até  que  lhe  perguntou  pelos  filhos,  que 
tivera  *    E  referindo  ella  outros  ,  chegou  a  falar  no  mait 

moço  ,  chamado  Domingos  ,  o  qual  (  dizia  )  lhe  fugira 
de  cafa  ,  fendo  mancebo  ,e  que  nunca  mais  tnera  novas  dei- 

te ;  Entaô  fe  declarou  o  Bifpo  ,  e  fe  lhe  deo  a  conhecer 

com  tantas  lagrimas  de  alegria,   e  tantas  demonftraçoens 

de  ternura,   e  de  aífeòto  reciproco-,  quantas  pedia  huma 
tamanha  novidade.    Fundou   o  Riípo  Dom  Domingos  o 
Hofpital  de  Santo  Eíoy  ,   que  hoje  he  nobre  Convento  da 

Congregação  do  Evangelifta,  e  nelle  jaz  fepultado  ,•   Foi 
fua  morte  neíle  dia,   anuo  de  1203. 

IV. 

Eftc  dia,  anno  de  174T.  faleceo  no  lugar  de  Saca- 
vém ,   termo  de  Lisboa  ,   Anna  da  Silva  ,  natural 

da  Fieguczia  de  Noffa   Senhora    dos  Olivaes  ,   em  idade 
de  cento  ,  e  quinze  annos  j   havendo  nacido  em  Janeiro 

de  1616.   Foi  cazada  duas  vezes  ,  de  que  teve  muitos  fi- 
Rrr  lhos, 



498  ANNO  HISTÓRICO 
Dia  16.  lhos,  e  deixou  copiofa  dcfccodcacia.  Nunca  fo\  fangra- 
^  da,  nem  tomou  remédio  purgativo.  Doas  annos  ances  de 

morrer,  foi  a  pé  viíitar  a  Imagem  milagrofa  do  Senhor 
JESUS  da  Pedra  ,  e  voltou  no  mefmo  modo.  Conferva* 

^a  a  memoria  tam  feliz  ,  que  referia  tudo  ,  quanto  fuc- 
Gcdeo  no  dia  da  Acclamaçaõ  do  Senhor  Rey  Dom  Joa5 
IV.  cu  Lisboa  ,  onde  então  fe  achava.  Sérvio  vinte  c 

íincoannot  ao$  pobres  por  fua  devoção  no  Hofpital  de 

Sacavém  com  grande  zelo  ,  caridade  ,  c  amor  de  Deos. 
Foi  fepultada  na  Igreja  de  Noffa  Senhora  da  Purificação 
do  mcímo  lugar. 

V. 

O  Grande  AfTonfo  de  Albuquerque  ,   foi  filho  fegundo 

de  Gonçalo  de  Albuquerque  ,   Senhor  de  "Vilia  Ver- de ,  c  de  Dona  Leonor  de  Menezes  fua  mulher,   filha  de 

Dom  Álvaro  Gonçalves  de  Ataide  ,    primeiro  Conde  da 

Atouguia.   Foi  Eílribciro  mor  deiRey  Dom  Joaõ  II.   e  fa- 
zia cfte  excellentc  Príncipe  merecida  cíiunaçaó  da  fua  pel* 

foa  ,   porque  defcobria  nelle  ííngular  valor  ,    e  gencroíi- 
dade  ,   juizo,   e  difcriçaõ,    EIRcy  Dom  Manoel  o  mandoa 
à  índia  juntamente  com  Triftaõ  da  Cunha  ,  e  ambos  cora 
acçoens  illuftres  fizerão  temido  ,    e  refpdtado   naqucllas 

partes  o  nome  Portugaez  ,•    Feito  depois  Governador  da- 
quelle  EíUdo,  lhe  deo  novo  fer,  e  nova  grandeza;    Até 

entaõ  andavão  os  Portuguezes  por  todo  o  Oriente  domi- 
nantes,  mas  vagos  j   Naô  havia  lugar  firme  ,   onde  cfti- 

veífe  firme  ,   e  permanente  o  novo  Império  ;    O  grande 

Albuquerque  lhe  deo  firmeza,   e  duração  na  conquiíla  de 

Goa,  Malaca,  e  Urmus,  empórios  ,os  mais  celebres  de  to- 
da a  Afia  ;  Conqniílou  cada  huma  deitas  Cidades  ,   pri- 

meira,  c  fegunda  vez,   para  que  foíie  três  vezes  duplica- 
da  a  gloria  do  íeu  nome.   Os  Mouros  ,   e  Gentios  o  viraó 

fempre  vencedor ,  e  o  reputarão  invencível.    Era  de  pro- 
porcionada eftatuf a  ,  o  rofto  alegre,  egraciofo,   mas  nas 

occazioens  de  importância  ,  fe  moftrava  fevero  ,   e  grave. 
A  barba  toda  branca  ,  e  taõ  comprida,  que  lhe  chegava 
á  cintura  ,  lhe  conciliava  excefíiva  veneração.  Tinha  dito» 
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xnuy  promptos,  c  engraçado!,  e,  nas  coufas  mais  ferias,  Dia  1 6. de 

Dczéb. 
fentenciofos.    Governou  a  índia  féis  annos  ,  fempre  com 

igual  valor  ,    com  igual  prudência  ,   com  igual  fortuna. 

Naõ  rcfponderaõ  o»  premio*  aos  fcas  merecimentos :  Vol- 
tando de  Ormus  para  Goa  ,  achou  noticias  ,  de  que  El- 

Rey  Dom  Manoel  havia  mandado  novo  Governador  ,  c 
novas  direcçoens,  encontradas  ao  que  elic  entendia,. e aos 

avizos  ,  que  havia  feito  ao  Reyno  -y   daqiai  conjecturou  o 
pouco,  que  nelle  fe  cílimavaõ  os  íeus  grandes  íerviços,  c 
rompeo  naquelia  fentença,  taô  difereta,  como  verdadeif 

ra  :   Mal  com  EIRey  por  amor  dos  homens ,  mal  com  os  ho» 
mens  por  amor  delRey.    Eíia  coníideraçaõ  ,   febre  huma 

grave  enfermidade,   que  jà  padecia,  lhe  acelerou  a  mor- 
te, e  conhecendo  entaô  com  vifta  dezembaraçada  o  quan- 

to íãõ  mentiroías  as  efperanças  do  mundo,  repetia  muitas 

vezes  eftas  palavras:  Tempo  be  de  acolher  ã  Igreja.  Dezc- 
java  com  grandes  anciãs  chegar  a  Goa  ,  a  que  chamava 
a  íua  terra  da  PromilTaõ.   Poucas  horas  antes  de  morrer, 

eíereveo  huma  carta   a  EIRey  ,  que  merece  cepiada  ,  até 
na  concizaô  do  ncífo  aílumpto  j   Dizia  aííim  :  Senhor  efta 

he  a  derradeira  ,  que  com  foluços  de  morte  ejerevo  a  Voffa 

Alteza  ,  de  quantas  ,  com  efpirito  de  vida  ,  lhe  tenho  ejcri~ 

to  ,  po-la  ter  livre  da  confuzao  dejla  hora  ,  e  muito  contente 
na  ocupação  do  feu  Jev\iço  -y  NeJJe   Reyno  deixei  hum  filho^ 
por  nome  Braz  de  Albuquerque  ,  peffo  a  Vofla  Alteza  o  fa* 
ça  grande   como  meus  jer<\iços  meteçem  :  Quanto  ás  coufas 
da  índia  ella  falará  por  fi ,  e  por  mim.    Mal  pode  aííinar 
efta  carta  por  cftar  já  muito  no  cabo  ,  mas  tanto  em  feu 

juizo,  coroo  da  mefma  carta  íe  prova  $  Chegando  à  bar- 
ra de  Goa  ,  recebidos  os  Sacramentos  ,  cem  fumma  de* 

voçaõ  faleceo  neíle  dia  ,    em  Domingo  ,   pela  manhã  , 
anno  de  1  5  1  5 .  com  feífenta  e  três  de  idade  ,  qcatro  de 
Capitão  ,  e  féis  de  governo  da  índia.    Foi  recebido   feu 

corpo  na  Cidade  de  Goa  com  poropola  oftentação,  acom- 
panhada de  lagrimas  univerfaes  ,  qne  faõ  a  circunftancia 

mais  eftimavel  de  hum  enterro.  Com  grande  repugnân- 
cia da  Cidade  de  Goa  foi  trazido  para  Lisboa,   e  fepulta- 

do  na  Igreja  de  Noíla  Senhora  da  Graça  dos  Religioios 
de  Santo  Agoftioho,  onde  jaz  em  limitado  tumulo  o  que 

Rrr  ij  apc* 
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Dia  rtS.  apenas  cabia  cm  toda  a  Azia.  Naõ  foi  cazado  ,  teve  hum  fi- 

nde.,  lho,  chamado  Braz  de  Albuquerque  ,  aquém  EIRcy  D.  Ma- 
noel fez  alguma*  mercês  ,e  lhe  mandou,  que  íe  chamafle  Af- 

fonfo  de  Albuquerque , em  memoria  de  íeu  pay,  e  o  fez  cazar 
illuftremente. 

VI. 
»r«o. 

LOarenço  Pires  de  Carvalho,  teve  illuftsiflimo  naci- 
mento  em  Lisboa  ,  fendo  filho  de  Lourenço  Pires  de. 

Carvalho,  Provedor  das  obras  do  Paço  ,  e  de  Dona  Msg- 
daiena  de  Vilhena  :  foi  Porcionifta  do  Collegio  Real  de  S. 
Paulo  >  Doutor  em  Cânones,  Chantre  da  Sé  do  Porto  J 

Dezembargador  dos  Aggravos,  e  Juiz  da  Coroa  da  Rela- 
ção da  mefma  Cidade.  Na  de  Lisboa  foi  Dezembargador 

dos  Aggravos,  Deputado  da  Meza  da  Concicncia,  c  Or- 

dens ,  e  da  Juntados  trez  Eílados ,  Arcediago  de  Santa-- 
rcra,  ComiíTaiio  Geral  da  Bulia  da  Cruzada  ,  Provedor  das 

obras  do  Paço.  Naõ  aceitou  a  dignidade  de  Biípo  de  La- 
mego, em  que  o  nomeou  o  Sereniííimo  Rcy  Dom  Pedro 

II.  no  anno  de  1692.  Era  douro  ,  pio  ,  e  devoto.  Nas 

Fedas  principaes  do  anno,  e  nas  mais,  que  fe  celtbravaõ 

na  Igreja  da  fua  Parochia  dos  Anjos,  aífiftia  neila  como 

qualquer  Clérigo  com  íobrrpcliz  ,  confeffando  ,  e  íervin- 
do  cm  todos  os  miniftenos  fagrados  da  mcíma  igreja.  Jun- 

to ao  fitio  da  P«nha  de  França  edificou  huma  fumpruofa 

Ermida,  com  a  invocação,  e  milagrofa  Imagem  dencíla 

Senhora  do  Monte  Agudo,  ecom  o  Santiffiaio  Sacramen- 

to para  fe  poder  adminiftrar  com  brevidade  aos  enfermos 

do  mefmo  íicio.  Compoz,  e  imprimio  dous  tomos  de  fo- 
lha ;  Enucleationes  Ordwum  Militariam.  M  a  i  s  o  u  t  r  o  d  c  fo  1 . 

Rcpoíla  por  parte  da  Cruzada  às  Razoens  crferecidax  pelo 
1  luftriiíimo  Senhor  Arcebifpo  de  Évora  ,  &c.  Mais  dõris 

tomos  de  foi.  Ghttfjltones  Jele&a  duodeám  de  B/d/a  Sa^che 
Cructata.  Mais  hum  Epitome  com  addiçoens  das  Indul- 

gências, e  Privilégios  da  Cruzada.  Morreo  piamente  nef- 
*e  dia ,  anno  de  1700.  Jaz  na  Ermida  de  noíía  Senhora  de 

Monte  Agudo  com  efte  Epitáfio, 
Sepultura  de  Lourenço  Pirei  de  Carvalho% 

indigno  Capellaõ  deno[fa  Senhora. 

DECI. 
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UezeD . 

DECIMO   SÉTIMO   DE 
DEZEMBRO. 

I.  A  Madre  Ífabel  de  Jefu., 
II.  /l primeira  vitoria  naval  na  Índia. 

III.  à^/cé-  «  Princeza  da  Beira  \  filha  dos  Príncipes  do  Br  a- 

fd. IV.  ̂   Infante  Dona  ífabel ,  Duqueza  de  Borgonha. 
V»  Manoel  Sever  tm  de  Farta. 

ESTE  dia,  anno -.deitfn.  falcceo  noVene* 
ravcl  Mofteiro  do  Sacramento  de  Li  boa ,  da 
Ordem  deSaô  Domiugos  ,  a  Madre  ífabel  de 
Jcfu,  primeira  PrioreíTa  do  mefmo  M  >ftciro, 

a  qual  com  grande  efpirito,  e  exemplo  dirigio, 
c  íublimou  as  fubditas  ao  mais  alto  da  per  f  íç«  ô  ,  que  ainda 
períevera  ,  e  fe  admira  naqucllas  Religiofas  até  o  prefen- 
te.  Defde  menina  foi  muito  devota,  e  penitente ;  Teve 

dom  de  lagrimas  ,  e  de  Profecia,  com  que  prognofticoa 
a  íua morte. 

11. 

Elos  ànnos  de  i  501.  navegava  nos  mares  do  Oriente, 

com  quatro  velas  ,  o  ta  mofo  Portuguez  Joaõ  da  Nova, 
e  encontrando-fe  com  huma  Armada  de  mais  de  cem 

deElRey  deCalicut,  fc  travarão  em  hama  furiofa,  edef- 
jgual  batalha  ,  em  que  os  Portnguezes  fizeraõ  tamanho 

dcftroço  nos  inimigos,  que  os  obrigarão  a  pedir  paz  a  ar- 
bítrio do  Vencedor.  Foi  Joaõ  da  Nova  o  defctbridor  da 

Ilha  de  Santa  Hiena, 

III. 
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^  III. 

Dezeb. 

NOmeímodia,  anno  de  1734.  cm  huma  fefia  feira, 

pelas  íeis  horas  da  tarde  ,  naçco  em  Luboa  a  ícrcrniíli- 
roa  Senhora  D.  Maria,  filha  primogénita  dos  fereniííimos 
Píincipes  doBraíil,D,  Jofcph,eD.  Mariannà  Vitoiia.Setf 
Avò  EIRey  Dom  Joaõ  V.  noíTo  fenhor  a  nomeou  Prince- 
za  da  Beira.  A  noticia  do  feu  nacimento  k  participou  ao 
povo  com  feftivos  repiques  ,  e  logo  coqcorreo  ao  Paço 

toda  a  Nobreza  a  bejat-  a  mao  a  Suas  Mageftades.  No  ái* 
feguintCjem  que  fe  celebrava  a  fefta  da  Expe&açaõ  de  N. 
Senhora, baixarão  à  Patriarchal  a  render  a  Deos  as  graçasj 

houve  Míla  cantada  ,c  Sermão  ,  que  pregou  o  Padre  Ig  na- 
cio  Ribeiro  da  Companhia ;  cíiando  preíente  o  fenhor  Pa- 
triarcha,  queno.fim  entoou  oTeDeum,  e  a  tudo  sffiílto 

EIRey  noíTo  fenhor,  o  Príncipe,  e  os  fenhor  es  Infantes* 
e  na  meíma  noite,  e  nas  duas  feguintes  íc  feílejcu  na  terra, 
e  no  mar  com  repiques  ,  luminárias,  e  falvas  de  aíteiha* 
ria  ,  a  felicidade  deite  nafeimento.  A  9.  de  Janeiro  do  an- 

no fegainte  foi  bautizada  com  os  nomes  de. Maria ,  Francif- 
ca  ,  Ihbel ,  Jofefa  ,  Antónia,  Getrudcsy  Rita  ,  Joanna,  pe- 

lo Patriarcha,aíIiftido  dofeu  Collegio  ,  e  das:mais  Ordens 
da  Santa  Igreja  de  Liiboa.  Foi  Padrinho  EIRey  D.  Joaõ 
V.  feu  avò  ,  e  Madrinha  a  Rainha  Catholica  fua  avo, 

por  quem  tocou  a  Infante  Dona  Francifca,  com  procura- 
ção da  mefma  Rainha  ;  c  tudo  íe  fez  com  magnifica  ,  c 

real  pompa  ,  na  forma  do  Cercmonial  da  ncíía  Coite. 

IV. 
i 

A  Infante  Dona  Ifabcl ,  filha  dos  Reys  Dora  João  I. 
e  Dona  Filippa,  foi  dotada  de  grande  fermoíura, 

diferição  ,  c  virtude.  Atrahido  de  tão  excellenrcs  pren- 
das Fiiippe ,  chamado  o  Bom  %  Duque  de  Borgonha  ,  tercei- 
ro Conde,  e  fenhor  de  Flandcs  ,  e  de  outros  Eíiados  ,  e 

hem  dos  maii  poderofos  Príncipes  da  Europa  ,  a  pedio  pa- 
ra Efpofa  por  feu  Embaxador  Adriano  de  Thoulogeon , 

feahor  de  Moraay  ,  Gentil-homem  da  fua  Camera.  Ajuf- 
tado 
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tado   o  cazamento ,  acompanhada  a  Infanta  de  feu  irmão^i'3  17. 
o  Infante    Dom  Fernando  ,  partio    de  Lisboa    crahnma  JJ^, 
muito  luzida ,  e  poderofa  Armada  ,  e  chegando  a  Flandes, 
a  recebeo  ,  e  fcftejou  feu  eípoío  com  aquelles  íingulares 

agrados  ,  e  magnificas  feitas,   que  illuftroa  ,  e  cnobrecco 
com  a  intlicoiçaõ  da  auguftiííima  Ordem  doTuzâodeon-      ,  , 

ro  ,   como    ja  duiemos   cm  outra  parte,     rói  em  todo    oneiro. 

tempo  igualmente  amada,  e  venerada  do  Duque  ,  o  qual 
dos  m  iyores  ,  e  mais  graves  negócios  políticos,  e  milira- 
res,  fe  va  ia  do  feu  coníelho.  Teve  três  filhos  :   António, 

que  naceo  a  treze  de  Junho  ,  e  morreo  de  poucos  dias : 

Jufto,  que  naceo  a  quatorze  de  Abril ,  e  também  de  pou- 
cos dias  paífou  a  melhor  vida:  Carlos,  que  naceo  a  dez 

de  Novembro.   Quando  a  Infante  fe  defpedio  delRey  feu 
pay  ,   lhe  aconfelhou  elle  ,    que  fe  Deos   foííe  fervido  de 
•lhe  dar  filhos  ,  os  criaííe  a  ícus  peitos  :  não  o  confentio 

o    Duque  nos  dous  primeiros  ,  c  ambos  íe  ma!ogra»ão  em 
poucos  dias  j    no  nacimento  do  terceiro,   feguio  o  Duque 
d  confeiho  de  leu  íogro,  e  vio  aquelle  filho  crecido  ,   e 
bem  logrado  ,   o  qual  lhe  (uccedeo  nos  Eítados  com  o  no- 

me de  Beltcofo ,   e  morrendo  generofamente  na  bataJha  de 
Nancy  ,   deixou  por  única  hirdeira  a  lua  filha  a  Senhora 

Dona  Mana  ,  que •  cazou    com  Maximiliano  de  Auftria  , 
Emperador ,  qae  foi  de  Alemanha,  de  quem  naceo  Fifip- 
pe,  chamado  o  Fermofo  ,   no  qual  íe  ajuntarão  os  Eítados 
de  Auitria  ,   Flandes,  e  Borgonha,   e  depois  por  fua  mu- 

lher os  Eítados  dos  R>eys  Catholicos  ,  delcendendo  dei Je 
os  Emperadores  de  Alemanha,  e  os  Reys  de  Caítella  ,  e 

todos  os  Príncipes ,  que  hoje  há  na  Chriítandade  ,   par- 
ticipando todos  confequentemente  da  nofla  Infante  o  fo- 

berano,   e  elclarecido  fangue  dos  Reys  Portuguezes.   Mui- 
tas vezes   fez  a  noífa  Infante  largas  jornadas  ,    procuran- 

do em  pcífoa ,   á  eufta  de  grandes  diivellos,   a  paz  ,  e  quie- 
tação  de  feus  Vaçallos   ,  aviftandofe    com  os  Príncipes 

inimigos,  moítrando,  que,   com  oíangue,  e  nome  ,  her- 
dara a  gloriofa  prerog.itiva ,   que  logrou  a  Rainha  Santa 

líabel   de  Medianeira  da  paz  :     Por  cite  motivo   paííou  a 
França  a  fallar  com  ElRey  Carlos  Vil.   e  tendo  msndado 

ao  feu  Repofteiro  mòr,  qae  lhe  pezclTe  a  fua  cadeira  de- 
baixo 
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Dia  17. baixo  do  doccl  delRcy  ,  c  achando-a  depois  afaftada  ,  a 

n  *:  mandou  na  prczença  de  Carlos  pôr  outra  vez  no  primei- 
ro lugar ,  onde  íeu  Repofteiro  a  puzera  ,  dizei  do  ,  que 

era  filha  de  Reys ,  e  que  nacera  debaixo  de  docelj  bizar- 
ria ,  de  que  EIRey  íe  pagou  muito  confentindo  com  a 

Duqueza  ,  não  lo  na  prchemenencia  doaiícnto,  mas  em 
tudo  o  que  pertendia  em  ordem  á  paz,  entre  EIRey,  c 

o  Duque  Teu  marido,  com  honrofas  condiçoens  ,  que  nao* 
tinhaô  confeguido ,  nem  o  valor  do  Duque,  nem  a  me- 

diação de  muitos  Príncipes.  Recebendo  a  noticia  de  ler 
tomada  pelosTurcos  a  Cidade  deG  nftantinopia  em  1453. 

efereveo  de  feu  próprio  punho  a  todos  os  Principes  Chri- 
ftãos,  animando-os,  c  exhortando-o$  a  recobra-la,  e  of- 

ferecendo-le ,  com  todos  os  feu*  Vaçsíloi  ,  aebar-fe  pef« 
foalmente  na  empréza  daquella  conquifta  ,  e  gaitar  nella 

tod  >  o  leu  património.  Erigio  muitas  >  e  fumptnoía*  fa- 
bricas ,  em  que  medrou,  naõ  menos  a  grandeza,  que  a 

piedade  $  exercitando- íe  fempre  em  heróicas  virtudes  ,  e 
confeguindo  por  clias  tanta  cítimaçaõ  ,  e  fama,  que  vin- 

do o  Emperador  Federico  III.  a  Flandcs  íicou  taõ  admi- 
rado da  íaa  modeftia  ,  formoíura  ,  valor  ,  gravidade  ,  c 

prudência,  que  diffe  em  publico  ,  que  naõ  havia  de  ca- 
zar ,  íenaõ  em  Portugal,  onde  fe  enavão  taõ  excei  lente», 

e  generofas  Princezas  ,•  e  com  erTeito  elegeo  por  efpofa 
a  Infante  Dona  Leonor,  filha  deiRey  Dom  Duarte.  Fun- 

dou o  Convento  de  Santiago  de  Freiras  da  Ordem  de  Saõ 
Francifco.  Morreo  nefte  dia,  annodcj.471.  Jaz  em  Di- 

jon no  Moíieiro  da  Cartuxa. 

v. 
Anoel  Severim  de  Faria  ,  foi  natural  de  Lisboa  , 

bautizado  na  Igreja  de  Santa  Jufta  ,  irmão  de  Gaf- 

par  de  Faria  Severim  ,  Secretario  das  Mercês  dos  Rtys  Dom 

João  IV.  e  Dom  AfFonfo  VI.  Graduou-íc  em  Filoiofia,e 

Theologia  na  Univerfidade  de  Évora.  Foi  Chantre  da 
Cathedral  da  meíma  Cidade,  e  Varão  adornado  de  mui- 

tas virtudes  ̂   letras,  e  noticias,  principalmente  das  An- 

tiguidades Portuguezas,  e  Romanas,  cm  qoc  foi  infigne. 

Ajuu- 
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Ajantou  huraa  grande  ,  e  mnito  cftimavel  livraria  pela  Dia  17; 

qualidade  ,  e  raridade  dos  feus  volumes  ,  c  exemplares  de 

preciofos ;  e  também  hum  thezonro  de  Moedai  do»  Mo-  ze  * 
narchas  Fortugoezcs,  e  Romanos ;  e  hum  grande  nume- 

ro de  vazos  ,  medalhas  ,  e  relíquias  da  grandeza  ,  e  cu- 
rioíidade  antiga.  Deixou  eferitos,  e  correm  imprcííoi  os 
tratados  feguintes.  Promptuario  Efpiritual.  Diícuríos  vá- 

rios Policícos.  Hiftoria  Eccleíiaftica  de  Évora.  Noticias 

de  Portugal  :  das  Povoaçoens  :  da  Milícia :  da  Nobreza , 
Appcllidos,  Armas,  Brazocns  de  Famílias  ;  das  Moedas 
Portuguezas:  das  Univeríidadcs  de  Portugal ,  e  Heípaoba: 
<la  Propagação  Evangélica  nas  Províncias  de  Guiné  :  das 
Náos  da  Índia  :  das  Peregrinaçoens,  e  Viagens:  dos  Car- 
deacs  Portuguezcs  :  de  Varoens  illuftrcs.  Faleceo  em 
Évora  dcíU  dia  de  165  j,  Jaz  na  Cartuxa  da  mcíma  Ci- 
dade. 

Sss 

DEC- 
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DECIMO  OITAVO  DE  DEZEMBRO. 

I.  Raro  prodtgto  em  Meliapor. 
II.  Maravilho] o  confliBo  em  Cetlaõ. 
III.  He  creado  Cardeal  Dom  Antaâ  Martins  de  Chaves ,  Bift 

po  do  Porto. 

IV.  He  cr  e  a  do  Cardeal  Dom  'Jorge  da  Cofia  ,  Arcebtfpo  de Lisboa. 

V.  Bautizafe  a  Princeza  Dona  Marta  Barbara  ,  filha  dos 

Reys  Dom  João  V.  e  Dona  Marta  Anna  de  Auf- 
tria  noffos  Senhores. 

VI.  Dona  Antónia  de  Saõ  Caetano. 

VII.  Padre  António  de  Nazareth.    Refere-fe  hum  notável 
ca/o. 

i. 
A  Cidade  de  Meliapor,  que  também  fe  cha- 

ma de  Saõ  Thomé  ,  por  haver  padecido  nel- 
la  o  gloriofo  Apoftolo  defte  nome  ,  Te  achou, 
muitos  feculos  depois  do  ícu  martírio ,  huma 

antiga ,  e  mlfteriofa  Cruz  :  He  de  meyo  re- 
levo ,  efeulpida  com  todo  o  primor  cm  fino  mármore 

branco,  borrifada  com  algumas  nódoas  de  cor  de  langue, 
as  pontas  rematão  em  florej  de  Liz  ,  e  fobre  a  do  meyo 
fe  vé  hama  bem  formada  Pomba  ,  que  lhe  fâz  ,  como 

fombra  ,  com  as  azas  ,•  Foi  deícuberta  no  tempo  ,  que  a 
famofo  Dom  João  de  Caftro  governava  o  Eftado  da  ín- 

dia, por  cuja  ordem  fe  colocou  no  Altar  mór  da  Igreja, 

que  ja  alíi  havia,  dedicada  ao  mcímo  Apoftolo  São  Tho- 
mé ;  Saccedeo,  pois,  nefte  dia,  anoo  de  1558.  que  ao 

tempo  ,  que  fe  celebrava  a  Miífa  mayor  ,  e  que  fe  can- 
tava o  Evangelho,  começou  a  Cruz  a  mudar  de  cor,  tro- 

cando a  branca,  que  tinha  de  fua  natureza,  cm  amarcl- 

la  ,  logo  em  negra,  e  depois  em  azui  celefte  ,  eaíTim  co- 
mo hia  fazendo  eftas  mudanças,  começarão  aquellas  nó- doas 
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doas  vermelhas  a  deítillar  hum  humor  fanguineo,  cmtan ,Día  18: 

ta  copia,  que  o  Sacerdote  banhou  nelle  o»  Corporaes ,  cD  -j, 
a  Cruz  ficou  mais  luftrofa,  que  de  antes,  com  hum  icf- 

plaodor  maravilhofo,  que  durou  cm  quanto  durou  a  Mif- 
ía  ,  e  no  fim  delia  íe  lhe  reítituhio  a  fua  cor  antiga  ,  c 

natural:  Repetia-fe  efte  raro  Prodígio  todei  os  annos,  no 

mcfmo  dia  ,  e  na  mefma  hora  cm  que  a  Miíía  fe  canta- 
va ,  e  fe  vio  repetido  em  noííos  tempos  ,  no  anno  de 

1695.  em  que  o  Arábio  tomou  a  Ilha  ,  e  Fortclcza  de 
Mombaça. 

11. 

PE'os  annos  de  1616.  dominava  em  grande  parte  dá 
Ilha  d;;  Ceilão  hum  tirano  ,  chamado  Nicapete  ,  o 

qual  lendo  por  nafeimento,   humilde  ,   fe  levantou  tanto 
em  foberba,  que  fe  havia  feito  acclamar  Rey  >  e  já  o  era 

poderofo  ,  por  meyo  de  varias  induílrias  ,  animadas  de 
hum  valor  não  vulgar,  de  que  anatuveza  o  dotara.  Com 
hum  Exercito  de  vinte  e  quatro  mi!  íoldado»  abalou  nefte 
dia  no  anno  referido ,  em  demanda  de  hum  pequeno  troço 
de  Portugisezes ,  de  que  era  Comandante   Manoel  Cczar. 

Achou-os  promptos  a  provar  fortuna,  ainda  que  com  po- 
der taô  deíiguâl;   B  depois  de  huma  brava  refrega,  faraó 

desbaratados  os  inimigo*  com  moitc  de  quaíl  mil^econf- 
trangido  o  Nicaptte  a  defpir   as  infignias  Reaes  para  me- 

lhor facilitar   a  fugida  :    Dos  noffos  morreu  hum  fó  ho* 

memj  Taõ  pouco  nos  cofteu  efte  gloriofo  íucceífo,  atri- 
buído a  milagre  da  Mãy  de  Deos,  de  quem  era  o  dia. 

111. 

J]  O  mefmo  dia,  anno  de  1439.  O  Summo  Pontífi- 

ce Eugénio  IV*.    creou  Cardeal  de  São  Chrifogono      ,  „ o  o  10.de  Fe. 

ao  noíio  Portuguez  Dom  Antam  Martins  de  Chaves,  Bif-verdro.  * 
podo  Porto.  Dizemos  dçlle  em  outras  partes.  íiodeJU" 

Sss  ij  IV. 
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DiaiS. 
de  iy# Dezéb. 

NO  raeíroo  dia,  anno  de  1476.  foi  creado  Cardeal, 
do  titulo  dos  Santoi  Mártires  Marcel!o,e  Pedro,  D. 

Jorge  da  Cofta  ,  natural  de  Alpedrinha  na  Provinda  da 
Beira  ,  pela  Santidade  do  Summo  Pontífice  Xifto  IV.  à 

inftancia  delRey  de  Portugal  Dom  AfFonio  V.  Teve  tan- 
tas dignidades,  quantas  naô  teve  ,  nem  antes  ,  nem  de- 

pois, outra  alguma  peíToa  Ecclcíi2Ílica ,  como  dizemos  em 
19.de  °         r 
Ágata.   ou»a  parte. 

V. 
~T  O  mefmo  dia,  em  Seíla  feira,  anno  de  171 1.  foi 

bautizada  cora  os  nomes  de  Maiia  ,  Barbara  ,  Xa- 
vier,  Leonor,  Thereza ,  Antónia  ,  Jofefa  ,  a  íeteniííima 

Princeza  primogénita  dos  Reys  dcPottugal  D.Joaõ  V.  e  D. 

Maria  Anna  de  Auftria  noííos  Senhores,  peio  Biípo  Ca- 
pellaô  mór  ,  Inquifidor  Geral ,  Nuno  da  Cu  riba  de  Ataí- 

de ,  com  aííiftencia  dos  Bifpos  deLeina,  de  Angola,  de 

Hyponia,  do  Maranhão  ,  de  Lamego,  de  Tagaile.  Le«- 
vou-a  nos  braços  o  Duque  de  Cadaval  ,  Mordomo  mór 

da  Rainha  -,  e  as  iníígnias  levarão  o  Duque  Dom  Jayme  , 
os  Marquezes  das  Minas,  pay  ,  e  filho,  os  de  Fronteira, 
ede  Fontes.  Foi  Padrinho  o  Infante  Dom  Francilco  fea 

tio  ,  e  Madrinha  a  Emperatriz  Leonor  fua  avô  ,  e  com 

procuração  fua  tocou  o  Senhor  Infante  Dom  António,  Ti- 
verão  as  varas  do  paleo  os  Condes  de  Avintes  ,  de  Saó  Vi- 

cente ,  de  Aveiras,  de  VilSa  Verde,  Confclheiros  de  EN 

tado ,  e  o  Marquez  de  Niza,   c  o  Conde  dos  Arcos. 

vi. 

Ona  Antónia    de  Saõ  Caetano  ,  Conega  Regu'ar 
de  Santo Agoftinbo  noMoíleiro  de  Chellas,  junto  a 

Lnboa  ,  teve  grande  juizo,  memoria  ,  e  devoção  a  Saõ 
Joaô  Evangelifta  :  decorava,  e  dizia  fem  interrupção  to- 

do o  feu  Evangelho  ,  c  Apocalypfe.    Foy  amada  das  Mu- 
fas , 
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fas ,  e  cm  differentes  metros  fez  cxccílcntes  obras  ,  e  íeDia  *8. 
imprimirão   algumas.    Também    fez  hum  Catalogo  dos       ., 
Authorcs  ,  que  efereveraõ  de  Portugal.  Morreo  nefte  dia, 
anno  de  170J. 

VIL 

O  Padre  António    de  Nazareth  ,  natural  de  Villa  de 
Conde,  Cónego  fecular  da  Congregação  de  Saõ  Joaô 

Evangehfta,  foi  adornado  de  excellentes  virtudes  reíigio- 
fas  ,  muito  recolhido  ,  e  totalmente    íeparado  de  ajunta- 

mentos,  bandos,  e  parcialidades.    Nunca  cjuiz  fer  Prela- 
do ;  porque  tinha  (e  tinha  bem)  por  mais  íeguro  ,  e  íem 

perigo,  antes  o  feivir  ,  e  obedecer,  que  mandar  ,  e  go- 
vernar a  homens  ,   principalmente  juntos  em  Communi- 

dades  ;  Os  quaes  muitas  vezes  naô  peccaõ  na  inobfervan- 
cia  dos  feus  Eítatutos  ,  e  pecca    o  Prelado  em  lha  permi* 
tir  ,  fendo  caufa    de  paliarem  ,  como  fuecede  ,  a  relaxa" 
çoens  mayorcs  j   e  nefta  paite  ,   que  he    a  principal   ,  de 
melhor  partido  eítaô  os  fubditos ,  que  os  Prelados.   Viveo 
fempre  o  Padre  Nazareth  em  amor,  e  temor  dcDeos;  e 

cm  longa  velhice  morreo  nefte  dia  da  Expectação  da  Vir- 
gem Senhora  noífa,  de  que  era  muito  devoto  ,  no  anno  de 

164 3.  com  noventa  e  féis  de  idade  e  íetenta  e  lcte  de  per- 
feito Religioío. 
No  diícurfodos  muitos  annos ,  que  viveo  no  Con- 
vento de  Santo  Eloy  de  Lisboa,  fuecedeo  fazer-fe  hum 

Capítulo  geral,  em  que  huma  das  partes  dos  Vogae*  .vea- 
do fraquear  o  feu  partido  ,  fc  valeo  de  meyos  disformes, 

e  violentos  para  prevalecer,  e  coníeguir  a  chamada  fito- 
fia.  Nat  antevtfporas  dotal  Capitulo,  em  huma  noite, 
cm  que  o  Padre  António  de  Nazareth  oceupou  muitas  ho* 
ras  no  Coro,  pedindo  a  Deos  o  bem  ,  e  paz  da  íua  Con- 

gregação, hindo  recolber-le,  ao  paífar  pela  varanda  do 
ciauítro ,  que  ficava  fronteira  á  cafa  do  Cabido,  que  fica 
por  baixo  ■  ouvio  nella  hum  grande  ,  e  medonho  eftron- 
do  de  dcftintas  vozes  ,  como  de  peífoas  ,  que  altercavaõ, 
c  contendiaõ  fobre  ponto  ,  em  que  eílavaô  differentes, 
Entendeo,    que  aquillo  era  coufa  mais  que  natural ,  c  que era 
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Dia  18. era  vontade  Divina  ,  que  dlc  a  ouviííe  j  c  como  ^ivia  ajuf- 
áe  tado  ,  c  unido  com  Deos  ,  deporto  todo  o  temor  ,  paroa 
eze  *  na  dita  varanda  fronteira  à  porta  do  Cabido, c  cuvio,qce 

fe  nomearão  fucceílivamente  alguns  Cónegos  da .  Congie- 
gação,  que  entaõ  viviaõ,  e  que  huma  voz,  como  de  Juiz, 
cjue  fentenciava  ,  dizia  por  cada  hum  delks  :  Pimiatur. 
Outras  coufas  onvio ,  que  não  quiz  dizer  :  e  logo  vio , 
que  daquelia  caía  íahia  ,  como  em  forma  de  Communida- 
de,  hum  grande  numero  de  vultos  negros ,  e  horrendos, 

que  dando  efpantofas  vozes,  e  íintilando  fogo  defa parece- 
rão. Ao  mefmo  tempo  cahiraõ  ,  e  fe  quebrarão  humas 

grandes  talhas  de  agua,  que  eftavaõ  no  pateo  ,  e  as  mula* 
da  cafa  fe  efpantaraò  tanto  ,  que  quebrarão  as  piizoens, 

c  foraõ  achadas  cubertas  de  íuor,  tremendo,  e  q na íi  mor- 
tas. Na  mefma  hora  fe  levantou  íobre  a  Caía  deS.  Bento 

de  Xabregas  huma  temeroía  tempeílade  de  ventos  ,  e  tro- 
voens ,  que  fez  grande  dano.  Referio  o  Padre  o  que  vira 

(  fem  nomear  peífoa  alguma  )  e  huns  o  ouvuão  com  te- 
mor, outros  com  defprezo,  como  fe  coítuma.  Celebrou- 

feoCapituio,  em  que  houverão  graves  diífençoens  ,  mas 
também  fe  lhe  feguirão  vários  caftigos:  porque  quafi  todos 
os  Prelados,  que  nellc  forão  eleitos,  morrerão  dentro  do 
primeiro  anno.  O  Reitor  de  Santo  Eloy  de  Lhboa,  pou- 

cos dias  depois  de  tomar  pòtfe  da  Caía  ,  dando  graças  no 
refeitório  ,  acabada  a  meza  ,  cahio-lheo  b mete  das  mãos, 
e  logo  elle  com  hum  accidente,  de  que  morreo  cm  pou- 

cas horas.  OReytor  de  Villar  de  Frades  morreo  também 
de  outro  accidente,  e adiro  outros,  ao3  quaei  acompanhou 
o  Geral  ,  que  naõ  chegou  a  ter  o  governo  hum  mez  com- 

pleto. O  Padre  Nazareth  na  hora  da  morte  ratificou  o  que 
havia  dito ,  e  nós  o  referimos  aqui  ,  como  o  refere  m  os  Hif- 
toriadores  da  meíma  Congregação  :  porque  tsmbem  en- 

tendemos, que  he  vontade  de  Deos ,  que  femeJhantes  fuc- 
celTos  fceícrevaõ,  c  faibaõ  ,  para  que  o  temor,  e  honor 
deites  apague  os  incêndios  da  ambição. 

DECI- 
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DECIMO  NONO  DE  DEZEMBRO. 

i,   Dom  Affonfo  /.   Duque  de  Bargança» 
II..   Gabrtel  Pereira  de  Cajlro* 

III.   EfievaÕ  Rodrigues  de  Caftro, 

IV*.  Reclamação  deiRey  Dom  JoaÕ  III, 

I. 

g"Çp|P|  OM  AfTonfo  I.  Duque  de  Bargança  ,  filho 1|  de  EÍRey  Dom  Joãol.  havido  antes  de  cazar  : 
Era  nas  feiçoens  do  rofto  hum  vivo  retrato 

de  fea  pay  ,-    Aífim  nos  dotes  ,   e  perfdçoens 
do  animo  ,•   Motivos,  porque  EiRey  o  ama- 

va com  afíc&o  muy  ííngular  :    Os  Infantes  feus  irmãos  o 

refpeitaváo  como  a  pay,    porque  a  todos  precedia  nosan- 

nos ,  e  igualava  nas  prendas  :   Achou-fe  na  conquiíla  de 
Ceuta,  e  pela*  illuftres  acçoens,  que  alli  obrou,  o  armou 

EiRey  Cavaiieiro  ,    e  lhe  deu  por  Armas   as  Quinas  do 

Reyno  ,   polias  em  aípa  ,  como  trouxeraô  feus  deicenden- 
tes ,  até  ElRey  Dom  Manoel  as  dar  em  efeudo  a  íen  fo- 

brinho  o  Duque  Dom  Jayme  :   Foi  muito  generofo ,  e  li- 
beral, grande  protector  dos  beneméritos,  c  venerador  dos 

virtuoios  :  Fandou  a  nobre  Coilegiada  da  Villa    de  Bar- 
cellos  ,  e  na  de  Chaves  hum  Convento  de  Sâõ  Francifco. 

Cazou  duas  vezes ;  a  primeira  em  vida  de  feu   pay  com 
Dona  Brites  Pereira,  filha  única  do  Santo  ,  e  Invicto  Con- 

denável Dom  Nuno  Alveres  Pereira  ,  e  de  íua  mulher  Dona 

Leonor  de  Alvim  :   Celebrou  ElRey  feu  pay  efte  cazamen- 
to  c  >m  grandes  feftas  ,  eftando  em  Leiria  :    Seu  fogro  o 
C>ndeíl:ave!  lhe  deu  em  dote  o  Condado  de  Barcellos,   e 
as  Viilas  de  Chaves  ,   e  Guimaraens,  e  outras  terras  :   Te- 

ve da  Condeça  Dona  Brites  ,  a  Dom  ArTonfo  ,    que  foi 
Conde  de  Ourem  ,  e  Marquez  de  Valença  ,  que  morreo 

fem  fucceíTaõ  :    Houve  mais  a  Dom  Fernando  ,  que  em 
vida  de  íeu  pay  ,  foi  Conde  de  Arrayolos,  e  Marquez  de 

Villa 
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Dia  19.  Villa  Viçofa  ,  c  lhe  fuecedeu  na  Cafa  :  Teve  mais  a  In» 

D   e„.    fante  Dona  Ifabel  ,  qoe  cazeo  com  feu  tio  o  Infanre  D. 
'Joaõ  ,    Mcftre  da  Ordem  de  Santiago  ,  e  Condcftavcl  de 
Portugal.    Cazou   fegonda   vez  com  Dona  Confiança  de 
Noronha,   filha  de  Dom  ArTonfo  ,   Conde  de  Gnijon,    fi- 

lho de  Dom  Henriqne  II.   Rey  de  Caftella  ,   e  da  Con- 
deça    Dona  Ifabel  ,  filha  de  Dom  Fernando,  Rey  àc  Por- 

tugal j  e  deite  fegundo  matrimonio  naõ  teve  fucccííaô:   Foi 

Dom  Affonío  o  primeiro  Duque  de  Bargança  ,    e  funda- 
dor daquclla  grande  Caía,  a  mayor  ,   fem  duvida,  de  Por- 

tugal ,  e  de  Hefpanha  ,    e  famofiífima   entre  todas  as  da 
Europa  em  Eftados,  grandezas,  c  prerogativas;    Deraó  01 

Reys  aos  Duques  de  Bargança  a  deviza  (  concedida  fomen- 
te aos  Príncipes  ,    e  Infantes  )    do  banco  ,   chamado  de 

pinchar  ,  de  ouro  ,   atraveíTado   pela  orla   vermelha    das 
Armas.  Oj  mefmos  Reys  [  e  nao  íò  os  Portugnezcs,  roas 
também    os  de  Caftella  ,  no  tempo  ,  que  dominarão  eíle 

Reyno  ]   os  metiaõ  comfigo  dentro  da  Cortina  nos  aòtos 
públicos,  e  quando  lhe  hiaô  falar,  os  vinhaõ  receber  até 
o  meyo  da  íaila  ,  e  lhe  falavaõ  fentados  debaixo  do  mtf- 
mo  doCcl ,   prerogativa  também  ió  concedida  aos  Infan- 

tes :    Servirão-fe    íempre    es    Duques    com   Fidalgos    da 
primeira  Nobreza,  c  com  o  mefmo  aparato,  cor,  e  in« 
fignias  da  Caía  Real  ;    E  fó  a  cila  cedia  a  de  Bargança, 

precedendo   fem  controvercia  a  todas  as  outra;  do  Rey- 
no ;    Razaõ  ,   porque  o  Duque   Dom  Jayme  tomou  por 

empreza  huns  cordoens  com  muitos  nós  ,   e  a  ietia  :   De- 
pois de  mós  :   Os  Reys  de  França  ,  e  Inglaterra  ,  tratavao 

aos  Duques  por  Excelência,  e  o  mefmo  tratamento  nrnn- 
dou  E;Rey  Dom  Sebaftiaõ  dar  ao  Duque  Dom  Joaõ  I.  do 
nome  :   Os  Primogénitos  defta  Cafa,  logo  em  nac<ndo, 
eraõ  Duques  deBarcellos:   Deíla  defeendem  todos  os  Prio. 
cipes  ,  e  Potentados  da  Chriltandadc  ,    por  mui  as  vias. 

Morreo  o  Duque  Dom  Affonfo  nefte  dia ,  na  Villa  de  Cha- 
ves ,  anno  de  1461.    Jaz  fepultado  na  mefma  Villa,  no 

Convento  de  S.  Francifco,  fundoçaõ  lua. 

II. 
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II  de 
Dezeb. 

GAbricl  Pereira  de  Caftro,  natural  de  Braga ',  filho  do 
faraofo  Juriíconfulto  ,  e  Efcritor  Francifco  de  Cal- 

das Pereira,  foi  Varaõ  dootiffimo  cm  ambos  os  Direitos, 

c  como  tal  conhecido,  e  eftimado  em  toda  Europa:  Te- 
ve os  lugares  de  Dezembargador  da  Relação  do  Porto,  da 

Caía  da  Suplicação  de  Lisboa, dos  Aggtavos ,  de  Procura- 
dor geral  das  Ordens,  e  de  Corregedor  do  Crime  da  Cor- 
te. Efcreveo  o  excellente  livro,  iroprelTo  em  dous  tomos,, 

que  intitulou  àtMann  Regia ,  que  bailava  a  fazer  ofeu  no- 
me imrnortal  :  Imprimio  mais  outro  de  Deciíoens  do  fu- 

premo  Senado  de  Portugal.  Deixou  M.  S.  outro  de  Anti- 
nomias confiliadas  das  Ordenaçoens  de  Portugal.  Mais  ou- 

tro fobre  as  concordatas  dos  Reys  com  os  Prelados  deíle 

Reyno  ;  Mas  ainda  conleguio  maia  decantados  louvores 

pelo  feu  Poema  heróico ,  que  intitulou  :  Uly/fea  ,  cu  ,  L/í- 
boa  edificada ,  em  que  venceo  facilmente  a  todos  os  antigos^ 
e  modernos,  e  igualou  aofamofilTimo  Camoens :  Compoz 
também  doas  tomos ,  que  nao  fahiraõ  a  luz  ,  o  primeiro  de 
obras  varias  Líricas  em  diverfas  lingòas  :  outro  de  Come- 

dias Portuguezas  :  Faí<°cco  em  Lisboa  nefte  dia  ,  anno  de 
....  Foi  depoíuado  00  Convento  deS.  Vicente  ,  e  depois 
o  tresladaraõ  para  Santo  Antaõ  ,  onde  tem  huma  Capella. 

Efcreveo-lhe  a  vida  com  aparada  pena  o  excellente  Letra- 

do ,  e  Miniílro  Thomè  Pinheiro  da  Veiga.  ■ 

111.     .. 

Stevaõ  Rodrigues  d<?  Ca  firo,  £  aturai  de  Lisboa ,  foi  bem 

^Latino,  excellente  Poeta,  egrégio  Filoiofo,  famo- 
io  Medico,  iníigne  Lente  deprima  de  Medicina  naUni- 
veríidade  de  Piza,  e  Phyilco  mór  do  Graõ  Duque  de  Flo« 
rença.  De  tudo  deixou  admiráveis  provas  nas  compofi- 
çoens  de  vinte  e  hum  livros  que  imprimio,  e  nosíingu^a- 
res  elogios,  com  qae  o  celebraô  muitos  Eicritores  douíiíTi* 

mos  daquellas  faculdades.  Morreo  em  Piza  nefte  dia, an- 
no de  JÓ37.  havendo  nacido  em  Lisboa  no  de  i  jjo. 

Ttt  IV, 
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Dia  19. 

Dezéb.  IV. 

NEfte  dia,  annodci^n.  tendo  dezanove  de  idade, 
foi  o  Príncipe  Dom  joaô  aclamado  em  Liiboa  Rey 

de  Portogal  III.  do  nome  ,  com  o  apparato  ,  e  ceremo- 
nial  ,  que  vamos  a  dizer,  Sahio  do  Paço  ,  pofto  cm  hum 

poderoio  cavallo  ,  guarnecido  de  riquiííimos  arreyos  ,  c 
lhe  levava  a  rédea  o  Infante  Dom  Fernando.  Nas  pontas 

<ia  opa  roçagante  ,  que  era  de  brocado  de  trez  altos,  for- 
rada de  arminhos ,  pegarão  de  hnm  ,  e  outro  Jado  Dona 

Aatonio  de  Ataíde,  depois  Conde  da  Caftanheira,  e  Dom 

Dio£o  deCaftro  Formavaõ  a  pè  a  ala  direita  D.  Jayme^ 
Daquc  de  Bargança ,  e  de  Guimaraens  ,  o  Senhor  D.  Jorge, 
Duque  de  Coimbra,  e  Mcftre  das  Ordens  Militares  de  San- 
tiigo  j  e  Aviz,  filho  delRey  Dom  Joaõ  II.  e  feu  filho  D. 
]oaõ,  Marquez  de  Torres  novas:  O  Marquez  de  Villa 
Real  ,  e  feu  filho  o  Conde  de  Alcontim  ;  O*  Condes  de 

Peneila,  da  Feira,  de  Marialva  ,  de  Portalegre,  de  Villa 
nova  ,  de  Vidigueira  ,  e  os  mais  títulos ,  que  le  achavaõ  na 
Corte.  Faziaó  a  ala  eíqaerda  osOíficiaes  mayores  da  Ca- 
fa  Real ,  o  Magíftrado  ,  e  Regência  de  Lisboa.  Precedia 

o  Infante  Dom  Luiz  a  cavallo  com  o  eftoqoe  nú  ,  e  le- 
vantado ,  como  Condenável  ,  e  pouco  diftante  hia  Dom 

Joio  de  Menezes,  Conde  de  Tarouca  ,  Mordomo  roór , 
c  Prior  do  Crato,  com  a  bandeira  Real  enrolada,  como 

Aiferes  mór  j  logo  os  inftromentos,  os  Reys  de  armas,  e 

Porteiros  com  as  íuas  iníignia%  Com  efte  viftofo  appara- 
to chegou  á  praça  do  Rocio  de  Lisboa  ,  onde  á  porta  da 

Igreja  do  Convento  de  Saõ  Domingos  eftava  prevenido 
honn  ampliííimo  Teatro  ,  e  nelle  hum  mageítoio  trono, 

janto  do  qual  efperava  o  Cardeal  Infante  Dom  Affonlo 

co  n  toJos  os  Prelados,  que  fe  achavaõ  na  Corte.  Scnta- 

do  o  Príncipe  na  cadeira  ,  lhe  entregou  o  Cetro  feu  Ca- 
mereiro  mór,  D.  Martinho  de  Caftello  branco  ,  Conde  de 
Villa  nova  ,  ficando  á  maõ  direita  o  Infante  Dom  Luiz 

co  n  o  evoque  ,  e  à  efquerda  o  Infante  Dom  Fernando. 

Na  ponta  do  eftrado  da  parte  direita  o  Alferes  mór  com 
a  bandeira  enrolada,  c  defronte  Diogo  Pacheco,  Legiíta 

da 
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da  mayor  eloquência  daquelles  dias  ,   que  propoz  àqnclIcDia  19. 

Dezéb. Googrcíío  a  canfa  de'le.  Acabada  a  oração  tomoa  o  Car- 
deal lobre  hum  Miííal  ,    e  huma   Cruz  o  juramento  ao 

Príncipe,  de  guardar  juftiça  a  feus  VaíTallos,  c  os  foros , 
c  privilégios  do  Rcyno  ;  e  logo  fe  jurarão  as  omenagens, 
a  que  deu  principio  o  Infante  Dom  Luiz    nas  mãos   de 
Dom  António  de  Noronha,  depois  Conde  de  Linhares, 
como  Efcrivaõ  da  Puridade  ,  a  quem  toca  cfta  ceremonia. 
Dizia  eftc  ,  e  o  Infante  repetia  as  palavras  fegnintes:   Eu 
o  Infante  Dom  Luiz  juro  a  efies  Santos  Evangelhos  ,  e  a  e/la 
Cruz ,  em  que  ponho  a  maõ  ,  qne  eu  recebo  por  Senhor  ,  e 
Rey  verdadeiro  ,   e  natural ,  ao  muito  alto  ,  muito  excellente, 

e  muito  poderofo  Príncipe  EIRey  Dom  JoaÕ  no/fo  Senhor ,  e 

lhe  faço  preito  ,  e  menagem  conforme  o  foro  ,  e  cojlume  def* 
(es  Reynos.    Logo  o  Aíferes  mòr  deíenrolou    a  bandeira 

Real.    O  Infante   Dom  Fernando  profeguio  o  mefrno  ju- 
ramento, dizendo  fomente:   E  eu  aj/ím  o  juro.  Do  mefmo 

modo  jurarão  todos  os  títulos  por  fuás  precedências,  e  de- 
pois o  Infante  Cardeal  ;  depois  os  Prelados  ;  depois  os  Fi- 

dalgos, os  Senadores,  eTribunaes  da  Cidade.   Cada  hum, 
depois  de  jurar ,  hia  bejar  a  maõ  a  EIRey.  Acabados  os 
juramentos  ,  o  Rey   de  armas  Poitugal  diffe  três  vezes: 
Ouvi,    Enta5  ,  feito  filencio  ,  c  Alferes  mór  floreando  a 

bandeira  Real ,  proferio  em  voz  alta  eftas  palavras :   Real, 

Real ,   Real  pelo  muito  aho  ,   e  muito  poderofo  Príncipe  EI- 
Rey Dom  Joaõ  II L  noffo  Senhor.    Refponderaõ    os  Reys 

de  armas  ,  e  os  mais  Oíiíciaes  delias  :   Real ,  Real ,  ReaL 

Profeguindo  as  meímas  palavras  ,  entrarão  na  Igreja  ,  a 
cuja   porta  eftava  Dom  Fernando  de  Vafconcellos,  Biípo 
de  Lamego,  reveftido  em  Pontifical  com  hum  Reíicaiio, 

e  tomando-o  o  Infante  Cardeal   o  deu  a  bejar  a  EIRey, 
e  feita  oraçaõ  na  Igreja  daquelle  Convento,  voltou  EIRey 
para  Palácio  com  a  mefma  ordem  ,  com  que  havia  fahido 
dellc  j  entre  vozes  ,  e  acclamaçoens  de  huma   immenla 

tutba,  que  enchia  as  praças ,  e  as  ruas ;  e  a  eípaços  íc  re- 
petiaõ  as  palavras:  Real,  Real,  Real:  acompanhadas  de 
todo  o  género  de  inftromentos,  c  demonftraçoens  feftivas, 

que  formavaõ  huma  confuza  ,  mas  alegre ,    e  plauzivel 
confonancia. 

Tct  ij  VIGE- 
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Dia  20. 

VIGÉSIMO  DE  DEZEMBRO. 

í.  O  Venerável  Padre  Bartholamcu  do  Quental. 
II.  Santa  íldaura. 

III.  Dona  Leonor  Ma/carenhas. 

IV.  Dom  Thomaz  de  Almeida  Patrtarcha  de  Lisboa"  >  he creado  Cardeal. 

2X.  <Je 

I. 

VENERÁVEL  Padre  Bartholamcu  do  Quen- 

tal ,  Va»*aõ  iníígne  em  virtudes,  e  letras ,  na- 
ceo  de  nobre  geração  na  Ilha  de  Saõ  Miguel 
como  dizemos  em  outra  parte.  Eftudou  na 
Univerfidade  de  Évora  ,  foi  Coilc gial  da  Pu» 

rirleaçao- ,  e  fahio  excelente  Thcologo  ,  e  famofiífimo 
Pregador,  c  o  foi  dos  Senhores  Reys  Dom  Afronta  VI.  e 
Dom  Pedro  II.  Os  feui  Sermoens  forão  naquelles  tempos 

homa  ííogular  admiração  dos  ouvintes,  c  hoje  por  meyo 
da  eftampa  ,  o  faó  também  dos  Leitores  j  Pregava ,  não 
a  deleitar  entendimentos  ,  mas  acommover  coraçoem  ,  c 

huma  ,  e  outra  coufa  confegoio  por  rr.odo  íuperior,  por- 
que levado,  mais  do  génio  ,  que  de  alguma  affVctação, 

deípedia  os  rayos  da  doutrina  ,  entre  reíplandecentes  ,  co- 
pioias  luzes  de  agradável  eloquência  ,  e  de  engenhofa 

profundidade.  O  fruto  foi  igual  ao  zelo  ,  que  fempre  te- 
ve da  falvaçaõ  das  almas ,  e  eftc  ,  em  feu  tempo  ,  naô  te- 
ve igual.  Aíliftia  no  Confeífionario  com  aplicsçaô  pe- 

renuc  ,  e  com  vontade  promptiífima  ,  e  alli  eraô  as  íuas 

pairas  ,  fogo  ,  que  abrazava  os  peccados  ,  Iman,  que 
atrairia  os  pcccadorei  ;  Todo  o  que  chegava  a  feus  péi, 
fe  levantava  dellet  com  profuodo  conhecimento  da  mi- 
zeria  própria,  com  grande  compunção  ,  e  dor  doserroi 

paíTados,  com  propoíito  firme  da  emmenda,  com  vivas  efpe- 
ranças  da  piedade, e  mifericordia  de  Deoi.  Logrou  o  dom 

de  conhecer  01  interiona  ,  e  guiado  pela  luz  defte  co- nhecimento, 
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nhecimento,  naõ  podiaõ,  naõ  ícr  acertadas,   e  bem  fuc- Dia  20» 

cedidas  ai  fuás  direcçoens,    Foraõ  fem  numero  as  almas,     ̂ e 
a  que  perfuadio  o  defprczo  das  vaidades,   c  que  inflamou 
nos  dezejot  da  perfeição.    Naõ  íó  perfoadio  ,  e  inflamoo 

com  as  palavras,   lenaõ  também,  c  muito  mais  comos 
exemplos.    Nenhuma  eftimaçaõ  fazia  de  fi,  nem  da»  cjuc 
faziaõ  deile  os  Rcys ,  e  Magnates  defte  Reyno  ,   e  ainda 
dos  eftranhos  ,    e  o  mcfmo    Summo  Pontífice.    Regeitoa 

grandes  dignidades  ,  e  até   fe  foubc   furtar  à  gloria  ,   oa 
vangloria  de  as  haver  regeitado.    O  bem  do  próximo  ,  e 
o  ferviço  de   Deos  ,   lhe  Icvavaõ  unicamente  t^dos  os  (cus 

diívelos ,  e  attençoens.  Como  Meftre  íapientiíTimo  62  fei- 

encia  dos  Santos,  poz  Efcoia  daTheologia  rniílica  no  Pa- 
lácio Real.  ,    para  que  foíTc  esfera    do  deíengano    o  que 

coftuma  ícr  teatro  da  vaidade.    Por  naõ  faltar  poftila  aos 

difcipulos  compoz  ,  e  imprimio  os  livrinho*  das  Medita- 

çoens  ,   Pigmeos  nocorpo,   Gigantes  no  tfpirito  ,  igual- 
menre  doutos,   e  pios,    floridos  ,  engenhofos  ,  eloquentes. 

Coroou  eftes  princípios,  e  progreííos  com  huma  obra  ex- 
celia ,   qual   £oi   a  inílituiçaõ   da  fagrada  ,   e   fiorentifíima 

Congregação  do  Oratório  em.  Portugal  ,   que  inteiramen- 
te fe  lhe  deve  ,    naõ  íó   independente  ,    mas  divería  em 

moitas  coofas  da  Congregação  ioírituida  em  Rema,  de- 
baixo do  mefmo  nome  ;    Rezaô  juflificada  para   lhe  dar- 

mos o  de  novo  Patriarcha  de  huma  nova  Congregsçaój 

A  qual  enobrecida  de  Varocns  excelíentes ,  naõ  menos  la- 
bios ,   que  virtuofos,  fe  dilatou  por,  eíte  Reyno,   e  depois 
pa{fou  às  conquiílas  com  admirável  fruto,  e  edificfçaõ  dos 
fieis,   cujo  bem  cfpiritual  foiicitaõ  com  inceílantc  difvclo, 
com  zello  ardentiífimo.  Saõ  todas  as  fuás  c^fas  outras  tan- 

tas efeolas  ,   onde  íe  cníina,  e  aprende  tudo  o  que  pôde 
conduzir  à  formatura  de  hum  homem  perfeito  ,   e  confu- 
mado  em  letras,  e  virtudes.   Naõ  ha  exercício  uti! ,  eme- 

■  ritorio,  que  alíi  fenaõ  pratique  igualmente  com  palavras, 
cobras.   Já  no  lozimento,  e  fruto,   com  que  oecupaõ  hu- 

ma, e  outra  Cadeira  ,  a  das  praticas ,   e  a  das  feiencias  ;  Já 

na  frequência,  çom  qucamftcm  noConfefíionario ;  Já  no 
fervor ,  com  que  continoaô  as  Miííoens  j  Já  no  íoccorro 

dos  pobres,  dos  enfermos,  dos  moribundos  -  Já  no  confelho, 

c  di- 
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Dia  20.  c  direcção  dos  que  menos  fabem  j  Já  na  valia  ,  e  patrcci- 
<k  nio  dos  que  menos  podem  $  Em  fim  [cnfem  elle]  no  rc- 
cze  *  médio  univerfal  de  todos  os  neceíTitados ;  Fazendo.fe  poc 

cfte  modo  alomnos  beneméritos  de  taô  fabio  Mtftre,  di- 

gnos filhos  de  taõ  Santo  Pay  ;  O  qual  cheyo  de  mereci men- 
tos  ,  e  coroado  de  boas  obras  ,  morrco  fantiífimamente 
ncftc  dia,  anno  de  1698.  Com  fe tenta  e  dous  de  idade. 
No  de  1717.  a  zy.  de  Abril ,  na  prefença  do  Arccbifpo  de 
Lacedemonia,  e  dos  mais  Miniftros  ,  a  quem  a  Santa  Sé 
Apoftolicacomcteo  o  proceíío  para  a  lua  Beatificação  ,  fe 
abrio  fegnnda  vez  a  íua  fepultura  ,  e  fe  achou  inteiro ,  e 
incorrupto  ,  havendo  fido  examinado  com  huma  junta  de 
Médicos. 

11. 

FOi  Santa  Ildanra  ,  Portugueza  ,  e  de  nobiliíTima  gera- 
ção :Cazou com  D.  Guterres  Árias,  Conde  da  ViJla  de 

Águeda  (  que  antigamente  era  Cidade  Epifcopal  ,  e  fe  cha- 
mava Eminio  ]  delle  teve  hum  filho  ,  que  alcançou  por  ora» 

çoens,  eo  pario  fem  dores  ,  em  prova  de  que  era  todo  de 
Deos,  e  para  Dcos ;  Efte  foi  S.  Rozendo,  infigneem  fatuida- 

de }  Depois  teve  mais  dous  filhos ,  e  huma  filha  :  Os  filhos 
foraõ ,  D.  Froila  Guterres ,  que  lhe  fuecedeo  na  Cafa,  c  o  ou- 

tro ,  D.  Nuno  Guterres,  e  a  fi  ha  foi  a  gloriofa  Santa  Adozin- 

a  ofto.  ̂ a>  ̂ c  c\nzm  tratamos  em  outra  parte.  Por  morte  do  Conde 
feu  marido,  entrou  lldaura  em  Religião  ,  onde  morreo  fan- 

tiífimamente nefte  dia, anno  de 943.  Coroada  de  virtudes, 
e  boas  obras.  Seu  filho  S.  Rozendo  lhe  aífiftio  à  morte ,  e 

deu  fepultura  a  feu  fagrado  corpo  no  Mofteiro  de  Célia  no- 
va ,  fundação  do  meímo  Santo. 

ih. 
NO  mefmo  dia  anno  de  1584.  tendo  oitenta  c  hum 

de  idade  ,  faleceo  na  Corte  de  Madrid  Dona  Leo- 
nor Mafcarcnhai,  infigne  Portugueza,  ícnbora  nobiliíTi- 
ma em  fangue,  e  não  menos  em  virtudes:  Foi  Dama  da 

Rainha  Dona  Maria  mulher  delRey  Dom  Manoel :  De* 

pois 



DIÁRIO  PORTUGUEZ.         519 
pois  o  foi  daEmperatriz  Donalfabel  mulher  de  Carlos  V.  Día  2o» 

O  qual  (  fendo  ella  de  tinte  e  quatro  annos)  a  fez  Aya  de       |, 
feu  filho    o  Príncipe  Dom  Filippe  ,  e  cfte    a  fez  tambem 

Aya  de  feu  filho  o  Príncipe  Dom  Carlos ,  e  lhediíTequaa* 
do  a  elegeo  para  cfte  grande  emprego:  Mi  htjo  queda  fin 

Madre  (  morrera  fobre  parto  )  Vòs  lohaven de  ferfuya  ,tra* 
tadmdo  \  como  a  tal.  No  mais  alto  ponto  de  taõ  íoberanas  tf- 
timaçoens ,  fe  empregava  a  noíía  Portugueza  em  virtuofos 
exercícios,  m-cerando  o  corpo  com  frequentes  jejuns,  e 

alperas  penitencias,  repartindo  largas  efmolas  com  os  po- 
bres.   Por  eípecial  concefíaõ  Pontifícia  tinha  o  Santillímo 

Sicramento  na  íua  Capella  domcíiica.   Foi  muito  dada  à 
Oração ,  e  à  liçaõ  de  livros  devotoi ;  A  íua  inftancia  foi  tra* 

duzido  emCaftclhano,  edado  àeftampa,  o  livro  das  confif- 
foens  de  Santo  Agoftinho ,  do  qual  colherão  muitas  aírxías 

copi  >fos  frutos  efpirittiaej;   Naõ  he  para  efquecer  aglorio- 
fa  M  idrc  ,  e  egrégia  Doutora  Santa  Thercza  ,  que  afirma 
dr  fi  ,   que  pela  lição  dífte  livro  fe  afervorou  mais  no  rigor, 
e  estreiteza   da  vida,   c  no  defejo  da  perfeição.   Por  muitas 

vezes  intentou  Dona  Leonor  fazer-íe  Religiofa  ,   ma*  ou- 
tras tantas  a  divertirão  dcfte  penfamento  os  feus  Confeíío- 

res,    pelo  motivo  da  miferia,   em  que  ficariaõ  muitas  pcf- 
foas  honradas  de  hum,   e  outro  fexo  ,  que  viviaõ  das  fuás 
efmolas ;   Edificou  o  Moftciro  dos  Anjos  em  Madrid  de  Re* 
ligiofas  deS.  Fraociíco ,   e  oenriqueceo  de  preciofos  dons, 
e  fiogularraente  de  relíquias  ,   cm  que  entrarão  onze  cabe- 

ças das  onze  mil  Virgens,  e  hum  braço   de  Santa  Ignez, 
que  lhe  deu  a  Imperatriz  Dona  Maria  ,  filha  de  Cario»  V. 
Foi  grande  bemfeitora  dafagrada  Religião  da  Companhia, 
e  lhe  deu  groíTis  efmolas ,  e  principio  ao  Coiiegio  Imperial 

o*e  Madrid;  p<  lo  que  Santo  Tgnacio  lhe  chamava  Mãy,  e  con- 
fundadora  da  Companhia.    Foi  fempre  muito  venerada  de  to- 

da a  nobreza  de  Heípanha  :  EiRey  Filippe  II.  a  vifitava 
mui  as  vezes  ,  e  reípeitava  como  a  Máy  :   ElRey  Dom  Joaõ 
111.   lhe  eícrevia  ,  e  communicava  os  negócios  mais  impor- 

tantes: Alíim  a  Pcinceza  Dona  Joanua  Mãy  delRty  Dom 
Sebaftiaõ.   Foi ,  em  fim  ,  huma  das  mais  exceilentes  ,   e  ge- 
nerofa»  mulheres  ,   que  produzio  Portugal, e  admirou  Caf- 
telia. IV. 
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IV. 

J]  O  mefmo  dia,  anno  de  1737.  o  Sammo  Pontífice 
Clemente  XII.  creoo  Cardeal  da  Santa  Madre  Igreja 

de  Roma  a  D.  Thomaz  de  Almeida,  Primeiro  Patriarcha 

de  Lisboa  ;  declarando  ,  que  a  dignidade  Cardinalícia  fica* 

ria  perpetua  nos  Patriarchas  feus  fucceíTores  ,  os  quaes  Jen* 
do  preconizados  em  Confiftorio  ,  ferTàõ  no  í.guinte  immc- 
diatamente  creadci  Cardeaes  da  S.  1.  R. 

«&$»  *§S»  *§$»  «&$»  «§S»  *§>  «55»  ?»F«5§»  <§>  «5$»  «$3»  «55»  «55» 

VIGÉSIMO  PRIMEIRO  DE 
DEZEMBRO. 

I.   Tutoria  portentoza ,  cnfegttida  por  António  Galvão. 

JI.   Vence  Dom  JoaÕ  de  Cajiro  ao  Idaícaõ* 
III.  Dezafio  memorarei. 
IV.  Diogo  de  Paiva  de  Andrada. 
V.  Z)#tfí  hancifco  Xavier  Jozé  de  Menezes ,  Conde  da  Err 

cena» I. 

ENDO  Capitão  da  Ilha.  e  Cidade  de  Ter- 
nate  o  famofo  António  Galvaõ  ,  le  coligarão 
contra  os  Portugnezes  ,  naõ  menos  de  oito 

Rtys  daquellas  libas  ,  os  quaes  haviaõ  ajun- 
tado hum  formidável  poder  por  mar  ,  e  ter- 

ra :  Por  mar,  eraõ  trinta  mil  os  combatentes,  que  tra- 
ziaõ  cm  hama  numeroía  Armada:  Por  terra,  naõ  tinhao 

numero;  Mas  António  Galvaõ  ,  heroe  naõ  menos  exce- 

lente nas  virtudes ,  que  no  valor,  deu  na  madrugada  deí- 
te  dia,  anno  de  1536,  com  cento  e  vinte  Portuguezcs, 

íobre  o  Exercito  imu  igo  ,  que  fe  achava  na  Ilha  de  Ti- 
dore  ,  cujo  Rey  era  o  principal  Ambor  da  conjuiaçaõ, 

e  depois  de  huma  bravilíima  peleja  ,  foraõ  os  inimigos  to- 
toi  p  e  deíiroçados  ,   coai  coorte  de  mais  de  quatro  mil  , 

em 
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em  que  entrou  o  mefmo  Rcy  de  Tidore  ;   Da  parte  doaDia2t« 
Portuguezcs ,  nao  morreo  mais  que  hum   Efcravo,  COQ&  r-^  ̂i, 
dificultofa  de  fe  crer;   Mas  nada  he  impofíivel  a  quem  en- 

tra nos  conflictos  amparado  de  protecção  íuperior,  mere* 
cida  com  affectuofas  preces  ,  no  largo  curfo  de  virtoofas 

acçoens ,  cjoaes  foraÕ  fempre  as  de  António  Galvaó,   co-^a'rso# mo  cm  outro  dia  dizemos* 

*. 11. 

O  anno  de  1548.  profegeia  o  Idalcaõ  em  infeílar 
com  poderofo  Exercito  as  terras  firmes  de  Goa  ,  fa- 

zendo fe  iniofrivei  ao  Eftado  ,  pelas  continuas  hoítilida- 
des,  com  qne  nos  perturbava  a  quietação  ,  e  impedia  as 
vitualhas:  Tratou  Dom  Joaõ  de  Caftro  ,  Governador ,  que 
eataó  era  da  índia,  de  lhe  dar  hum  tal  caftigo,  que  íhc 
fueíf:  eateoder,    que  a  noífa  paz,  era  a  fua  mayor  feli- 

cidade ;  Sahio  à  campanha  ,  com  hum  pè  de  Exercito, 

mais  esforçai--)  ,  que  numerofo  ,    e  depois  de  varias  efca-« 
ranauças,   lhe  conftou,  que  os  inimigos  fe  achavão  aquar- 

telados neíle  dia  de  trás  de  hum  rio  ,    fazendo   naquella 

ventagem  grande  confiança  $   Mas  os  noífos  com  eftupen- 
do  valor  cortarão  efte  embaraço  ,  e  portos  da  outra  par- 

te ,  a  pezar    d^  porfiada   oppoíiçaõ   atacarão   finalmente 
a  batalha.  Pelejou-íe  deambai  as  partes  com  exceííívo  ar- 

dor :   Dom  Diogo  de  Almeida  Freire  ,  Capitão  de  Goa, 
fe  combateo  corpo  a  corpo  com  o  General  dos  inimigos, 
que   era  hum  Turco   de  grande   nome   no  exercício^ das 

armas  ,•   mas  ,  febre  porfiado  combate,  veyo  a  terra  mor- 
to j   O  Governador,  e  feu  filho  Dom  Álvaro  obravaõ  em 

Jemelhantcs  encontros,  proezas  femelhantes -,  Finalmente 
dtfordenados  os  Mouros  deixarão  nas  mãos  dos  Portugue- 
zes  huma  completa  vitoria,  tão  infigne  ,  e  memorável, 
que  muitos  annos   foi  celebrada  pelas  donzellas  de  Goa, 
em  cantigas  ,  que  a  fingcleza  daqueiles  tempos  formava 
com  mais  verdade,  que  artificio. 

Vw  III. 

\ 
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NO  citio  ,  qac  osPerfas  puzerão  à  Fortaleza  de  Que- 
xome,  fendo  Capitão  delia  Ruy  Freyre  de  Andra- 

da,  fuccedeu  hum  cafo  memorável  ,  que  ,  como  tal,  íe 
refere  nos  Comentários  do  mefmo  Capitão.  Sahio  ao 

campo  á  ▼iffca  da  Fortaleza  hum  Mouro  de  agigantada  ef- 
tatara  ,  armado  de  laminas  de  aíío  ,  que  lhe  chegav^õ 
aos  joelhos ,  cingido  com  huma  banda  de  azul ,  e  ouro, 
na  cabeça  hum  murriaô,  oitavado  de  ouro,  e  negro,  que 
ainda  que  enlaçado  com  o  turbante,  fc  deixava  bem  mof- 
trar:  Trazia  hom  efeudo  tauxiado  com  huma  imagem  de 
ouro  ,  e  em  huma  bainha  de  veludo  verde  hum  alfange 
guarnecido  de  prata  fobre  dourada  :  Aqui  temos  huma 
nova  reprezentação  do  celebrado  Gglias  í  Chegou  á  ca- 

va ,  e  diffe  em  altas  vozes  :  Que  elle  era  muito  parente  do 
feu  Profeta  Mafoma  ,  e  que  de  dentro  de  A[pao ,  Coite  do 
Jm  Rey ,  o  trazia  afama  do  valor  dos  Portuguezes  ,  a  cow 

bater-Je  com  qualquer  dellfs ,  que  lhe  qutzejje  aceitar  o  defa- 
fio ;  Nao  faltou  também  para  efte  Golias  outro  David,  e 
com  moitas  íemelhanças  :  Porque  Filippc  de  Affonfeca, 
mancebo  de  dezoito  annos,  natural  de  Lisboa,  Tm  ou- 

tras armas,  mais  que  a  fua  cfpada,  lhe  íahio  com  intré- 

pida, e  briofa  refoluçaõ  ,  e  travando-fe  ambos  ,  peleja- 
rão largo  efpaço  j  com  tanto  valor  ,  e  defbeza  de  parte 

aparte,  que  não  acabava  de  fe  declarar  a  vitoria  j  Até  que 
de  huma  eftocada  pela  garganta  cahio  o  valente ,  e  arrogan- 

te Mooro  ,  e  o  galhardo  Poiruguez  She  cortou  a  cab.  ça  com 

ofeu  próprio  alfange,  e com  cila  na  mão  fe  recolheu  pa- 
ra a  Fortaleza  ,  á  vifta  do  Exercito  infiel  ,  que  admirava 

com  cípanto  ,  e  íilencio  aqueile  milagre  âo  valor  ,  Cele- 
brado ao  mefmo  tempo  pelos  Portuguezes  com  alegres,  e 

repetidos  vivas:  Succedeo  efte  bizarro  cafo  ncílc  dia,  em 
huma  Segunda  feira,  anno  de  1621, 

IV. 
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logo  de  Payva  de  Andrada  ,  fobrinho  de  outro  do 

mcímo  nome  ,   de  quem  falíamos  cm  outra  parte  :  i.deDe- lembro 

foi  natural  de  Lisboa,  eminente  em  letras  humanas,  prin- 
cipalmente na  Poezia  Latina.  Das  acçoens  bizarras  ,  que 

os  Portuguezes  obrarão  nas  guerras  de  Cbaal  ,  imprimio 
hum  Poema  heróico  ,  e  como  tal  louvado  dos  m3yoret 
Poetas  do  íeu  tempo.  Na  lingna  vulgar  imprimio  hum 

livro  (obre  o  cazamento  perfeito  com  excellentcs  docu- 
mentos ,  e  refkxoens:  Mais  outro  de  Exame  das  Antigui- 

dades de  Portucnl.  Deixou  M.  S.  outras  obr3»  Poéticas, 

hiíloricas  ,  fagradis  ,  e  profanas  ,  muito  eílimadas  dos 

carioíos  ,  que  as  confervaõ.  Morrco  na  Villa  de  Almada 
neíle  dia,  anno  de  1660,   com  oitenta  e  quatro  deidade. 

v. 
Ora  Francifco  Xavier  Jozé  de  Menezes,  IV.  Con- 

de da  Ericeira  ,  Governador  da  Cidade  de  Évora, 
Sargento  mor  de  Batalha  ,    Deputado   da  Junta  dos  trei 

Eftados  ,   Confelheiro  de  guerra  ,   Meftre  de  Campo  Ge- 
neral ;    em  todas  eftis  oceupaçoeas   deu  excellentes  pro- 

vas do  génio  marcial,  civil,  e  politico  -,  que  herdara  de 
feus  illuílritíimos  afeendentes ,  famozos  naõ  menos  no  em- 

prego da?  armas,   que   no  eftudo  das  bellas  letras;  Nef- 
tas,   fe  diítúiguio  ,  c  adiantou  tanto,  que  na  idade  de  fin- 

co annos  foube  Gramática  5   de  oito  ,  as  lingoas  Latina, 

Franceza,   Italiana,  e  Hefpanhola,-   de  nove  ,   de  pci*  de 
bem  examinado  ,    foi  Académico  da  Academia   Inflama-* 
nea  ,    na  qial  fe  compunhaõ  inftaneamente  Sonetos  de 
coníoantcs  forçados ,  veríos  ,  e  difeurfos  j   de  onze  ,  entrou 
na  Academia   dos  Generofot  ,  onde  foi  Prefidentc  muitas 

vezes  j   de  doze  ,   foube  FiSofofia  ,    Mathcmatica,   e  Filo- 

logia j   Foi  Secretario  das  Conferencias  eruditas  ,  que  fe 
fizeraõ   na  fua  livraria  muitos  annos  ,  c  tiveraõ  principio 
no  de  1696.    Em  1717.  inftitnio  em  fua  ca fa   a  fcmoía 

Academia  Portuguesa ,  de  que  já  falíamos  em  outra  parte;  MayJ 
Vvv  ij  Foi 
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^e  Real  Portugueza.  Compoz  as  muitas  obias  ,  que  fe  im- 
primiraõ  nos  volumes  da  mefma  Academia;  e  muitas  mais, 
hurnas  i  na  premas ,  outras  manuferiptas,  cm  varias  línguas, 

de  que  ha  copiofo  Cacalago  ,  impreíío  no  fim  do  íeu  Poe- 
ma Heróico  da  Henrtqueida,  Foi  Académico  dos  /iuadts 

de  Roma  com  o  nome  de  Or mauro  Paít/eo  ,  e  da  Socieda- 
de Real  de  Londres ,  e  Juiz  de  todos  os  Certames  Poéticos, 

que  no  ícu  tempo  fe  fizeraõ  em  Lisboa.  Os  Pontífices, 

Reys,  e  outros  Soberanos  da  Europa  o  honrarão  com  Bre- 
ves ,  c  Cartas  ,  e  muitos  homens  doutos  de  varias  Na- 

çoens  o  correfponderaõ,  elogiarão  nas  luas  obras,  e  lhe 

dedicarão  muitas.  Ajuntou  huma  numeroía  ,  e  excelicn- 
te  livraria ;  e  a  tinha  tanto  na  memoria,  qoe  naõ  lhe  to- 
cavaõ  efpecie  alguma  ,  que  logo  nao  diceíle  o  livro,  ou 

livros  ,  que  melhor  a  tratavão.  Sobre  a  memoria  fcliciífi- 
ma ,  e  fobre  o  engenho  de  ouro  ,  de  que  foi  dotado ,  tam- 

bém teve  lingua  de  prata.  A  todos  honrava  ,  e  de  todos 
dizia  bem.  Tiveraô  nelle  beUo  exercício  a  memoria  ,  o 

entendimento  ,  a  vontade.  Faleceo  preciefamente  em  Lis- 
boa neíle  dia,  em  Sábado ,  pelas  íeis  horas  da  tarde  ,  an« 

no  de  1743.  havendo  nacido  era  29.  de  Janeiro  de  1673. 
Jaz  naCapeíla  mòr  do  Mateiro  da  Annunciada  ,  jazigo 
e  padroado  da  íua  Caía. 

VIGE. 
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VIGÉSIMO  SEGUNDO  DE 
DEZEMBRO. 

I.  Nace  a  Infante  Dona  Jfabel  afilha  de  FJRey  Dom  Ajfon- 
fo  IV 

II.  0  Infante  Dom  Affonfo ,  filho  de  FJRey  Dom  João  I. 
III.  Dom  Martinho ,  Bfpo  de  Lisboa ,  he  creado  Cardeal, 
IV.  Vence  Dom  Ajfonfo  de  Noronha  ,  Vice  Rey  da  índia , 

ao  Príncipe  de  Cbembe. 

V.  Entrada  publica  em  Lisboa  da  Rainha  Dona  Maria 'An' 
na  de  Aujlria  ,  no  ff  a  Senhora. 

I. 

ESTE  dia,  anoo  de  1324.  naceo  a  Infanta  Do- 
na Ifabel  ,  fiha  dos  Reys  de. Portugal  Dom  Af- 

fonío  IV.   e  Dona  Brites  :    Naceo  cm  Lisboa  ,  e 
nao  chagou  a  viver  dous  annoi. 

11. 

O  Infante  Dom  AfTonfo,  filho  Primogénito  de  FlRey 

Dom  Joaõ  I.  e  da  Rainha  Dona  Fiiippa  j  Nos  pou- 
cos annos,quc  viveo,  moílrava  jà  hum  coração  intrépi- 
do, hum  efpirito  beiicofo  ,  e  marcial  :  O*  leus  jogos, 

e  rccreaçoens  erão  brincar  com  as  armas  ,  c  dcípojos  da 

guerra  ,  de  que  entaõ  fe  viaõ  gloriofamente  ornadas  as  pa- 
redes do  Palácio  Real  Portoguez.  De  entre  taõ  gencrofas 

efperanças,  o  arrebatou  a  morte  nefte  dia,  com  dez  anr 
nos,  e  quaíi  íínco  mezes  de  idade  ,  no  anno  de  1400. 

Morreo  em  Braga  ,  onde  então  aíliítia  a  Corte ',  e  foi  fe- 
pultado  naquella  Cachedral ,  e  tresladado,  annoi  depois, 
para  hum  viftofo  tumulo,  que  de  Flandes  lhe  mandou  a 
Infante  Dona  Ifabel ,  fua  irmã. 

III. 
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N O  mefmo  diá  ,  anno  de  1383.  em  Avinhao  foi 

creado  Cardeal  Presbítero  da  Santa  Igreja  Romana 

Dom  Martinho,  Bifpo  deLisbea,  havendo  dezarete  dias, 
que  o  povo  da  mefma  Cidade  o  lançara  da  torre  mais  al- 

ta da  Sé,  e  depois  de  morto  o  arraftara  ,  por  naõ  querer 
maadar  repicar  os  finos  em  favor  de*  Medre  de  Aviz,D. 

Joãi,  depois  I.  do  nome  Rey  de  Portugal  ;  Em  Avinluõ 
elevava5  a  Dom  Martinho  a  huraa  Eminência  ,  fem  lá  ter 

ainda  chegado  a  noticia,  de  que  o  futor  popular  de  Lis* 
<?.dcDe.t>oa  o  tinha  precipitado  de  outra,  como  já  diíTcmòi  cm 
zembro.  OQCra   parCe# 

IV. 

PElos  annos  de  155-1.   fe  levantou  em  o fTcnça  do  Efta- 
do  da  índia  o  Principe  de  Chembe  ,   poderofo  entre 

osMalavareSj  os  Reys  circunviíínhos,  huns  clara,  outros 
oceultamente    o  íoccorteraõ  ,  em  forma  ,  que  fe  achava 
com  trinta  mi!  combatentes  ,  eícolhidos ,  e  bem  armados. 

Excedia  já  a  fua  arrogância  ,   e  prtfunçaô    os  limites  do 
noíTo  lofnmento,  e  naõ  convinha  deixar  criar  mais  forças 

a  hum  inimigo  ,  que  tinhamos  à  porta ,  dèftro  ,  e  ?aleroío. 
Foi  fobre  elie ,  com  hama  poderofa  Armada  em  qoe  hiaõ 

perto  de  quatro  mil  Portuguezes ,   Dom  ArTonfodc  Noro- 

nha, Vice-Rey,  que  entaõ  era  da  índia  ;    Difputou-íecom 
grande  ardor  odefembarque  ,  mas  rechaçados  os  iaimigos 
à  força  de  braço,   fahiraõ  os  noíTos  a  terra  ,   e  poftos  em 
batalha  os  dous  exércitos,  hum  taõ  ventajofo  no  valor, 
como  outro  na  multidão  ,   fe  baralharão  com  fúria  ,   e  bra- 

veza nunca  vifta.    Efteve  por  muitas    horas  vacilante  ,  e 
indecizo  o  fucceífo :  Cahiaõ  muitos  de  huma  ,  e  outra  parte: 

Da  contraria,  era  o  eftrago  mayor  j   Mas  nem  per  iífo  fe 
remiria  o  tezaõ  dos  inimigot ;  Rotas  as  primeiras  fileiras, 
entravaõ    de  refrefeo  outras  ,  encobrindo  juntamente,  e 

refazendo  a  fua  perda,  e  renovando  a  batalha:  Os  ncíTos, fem 
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fempre  forces  j  Até  que  carregarão  taô  impetuoíamente  de 
aos  Mouros,  que,  perdida  a  ordem  ,  e  a  conílancia,  ie  pu- 
zeraõ,  primeiro,  em  davidola  retirada,  elogo,  em  ma- 
nifefta  fugida,  ficando  o  campo  juncado  de  corpos  mor- 

tos em  grande  numero  ,•  Morrerão  dos  Portuguezes  pouco 
mais  de  trinta  j  Mas  entrarão  ne  les  alguns  Cavalleiros 

de  illuftre  íangue  ,  e  aííinaiado  valor  ,  cuja  falta  fez  me» 
nos  alegre  a  gloria  defte  íucceíTo. 

v. 
NO  mefmo  dia  ,  anno  de  1708.   fizeraõ  os  fereniílí- 

mos  Reys  de  Portvgal  Dom  Jcaõ  V.  e  Dona  Maria 

Anna  deAuftna,  noífos  Senhores,  a  fua  entrada  publica 
cm  Lisboa,  deíde  o  Paço  até    a  Cathedral,  cem  grande 

aparato,  e  triunfo  pelas  roas  coílumadas ,  que  eftavaô  ti* 
camente  guarnecidas,  e  bordadas  de  Milícias  ,  c  asjanellas 

cheyas  debelczai  ,  adornos ,  e  luzimentos    Visô-ie  levan- 
tados,  a  diír,incias  proporcionadas  ,  dezanove  Arcos  tri- 

unfaes  de  grande  fabrica  ,  e  diíferente   architectura  ,  or- 
nados de  ouro  ,  e  prata  >  de  eftatuas  ,   pinturas ,  emblemas, 

difticos  ,  e  infcripçoens,  com  que  os  Eftrangeiros ,   e  offí. 
cios  da  Cidade  moítraraô  à  competência  odeícjo,  qneti- 
nhaõ   de  fcftejar  a  huma  ,  e  outra    Mageftade.     Eftavaô 

pofLdoa  no  Terreiro  do  Paçotrez  Regimentos  de  Infan- 
taria, e  hum  de  Cavallaria  muito  luzidos  ,   que  mandava 

o  Duque  de  Cadaval,  Meftre  de  Campo  General.    Deraõ 
principio   ao  acompanhamento    c$  dous  Procuradores  da 
Cidade  ,  frguidos  dos  Miniftros  do  Senado  ,   e  dos  em  que 

cite  tem  junídiç3Õ  -}   depois    os  Porreiros  deiRty   com  as 
Maças  de  prata  aos  hombros ,  os  Reys  de  Armas,   Arau- 

tos ,  e  Paííavantcs,  com  cotas  de  armas  ,  e  cadtas  de  ou- 

ro ;    logo  os  Corregedores  do  crime  da  Corte  comasgra- 
nachas  forradas  de  telia  branca  ,   e  os  mais  Miniftros  mon« 

tados  emcavallos  bem  ajaezados  ,   e  es  feus  lacayos    com 

boas  librez.    Continuava  hum  grande  ,  e  viftí  ílfllmo  nu- 
mero de  coches  dos  Grandes,  Títulos,  Senhores,  e  Fidal- 

gos ,  fcm  precedência  ,  mas  competindo  a  qual  melhor 
no 
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Dia  22.no  bizarro  das  galas,  no  preciofo  das  joyat,  no  dourado 
dc  dos  Coches  ,  no  rico  dos  adornos,  c  no  luzido  da&  libres. 

ze  'Seguiaõ  fe  os  coches  delRey  ,  c  da  Raioha  com  os  CfB- 
ciaes  das  luas  Caías,  os  deRefpeitocom  hum  grande  nume- 

ro de  Moços  da  cftribeira  ,  e  os  feus  Eftribeiros  em  íober- 
bos  cavallos  ricamente  ajaezados:  fcgmVfe  o  magnifico  co- 

che de  trianfo,  em  que  hia  EIRey  à  maõ  direita  da  Rainha, 
e  diante  o  Senhor  Infante  D.  António, e  a  Senhora  Infanta  D. 
Francifca  ,  tirado  o  coche  por  oito  cavallos  mtsrzeUos  com 

riquiflimas  gaarniçoens  ,  cercado  de  qoarema  Moços  da  Ca- 
mera ,  c  íeguido  de  trez  companhias  das  guardas  dos  Ar- 

cheiros ,  e  dos  feus  Capitães  ;  hiaõ  depois  em  deas  ricas 
liteiras  aMarqacza  de  Unhaõ  ,  Camereira  mòr  da  Rainha, 
e  a  Marqueza  de  Fontes,  Aya  da  Senhora  Infanta  Dona 
Francifca,  a  que  fe  feg ai aõ  íeis  coches  com  as  Damas,  c 

fenhora;  de  Honor.  A'  porta  de  Santo  António  eíperava 
o  Senado  da  Camera,  e  o  íeu  Prczidente  Joaõ  de  Saldanha 
da  Gana  fez  a  ceremonia  da  entrega  das  chaves  da  Cidade 
a  EIRey,  que  as  otfereceo  à  Rainha,  e  o  Vereador  maia 
antigo,  André  Freire  de  Carvalho,  fez  a  pratica  et  ftumada. 
Chegado  o  coche  às  efeadas  da  Sé  ,  foraõ  recebidas  as  Ma- 
geítadei,  c  Altezas  debaixo  d:  hum  rico  palco,  em  cujas 
varas  p ígaraõ  o  Prczidente  ,  c  Ve  eadores  do  Senado  atè  a 

porta  da  Sé.  O  feu  Deaõ  Dom  Galpar  Mofcofo  ,  Sumi- 
lher  da  cortina,  lançou  agua  benta  às  Ptífoas  Reaes ,  que 
bejaraò  de  joelhos  a  imagem  de  Chrifto  crucificado  ,  a 
mefma  ,qne  no  dia  da  Acclamaçaõ  delRey  Dom  Joaô  IV. 
defpregou  o  braço  da  Cruz,  que  debaixo  de  hum  paleoti* 
nha  nas  mãos  ham  Cónego  da  mefma  Sé.  Eítava  tila  ma- 

gnificamente armada  ,  c  depois  de  fe  cantar  com  grande 
íolemnidade  o  Te  Deum  voltarão  as  Mageftades  com  a 

mefma  pompa  para  o  Paço  t  e  com  repetidas  acclama- 
çoens ,  e  vivas  do  povo  ,  c  defeargas  das  Milícias  ,  dos 
navios ,  e  das  Fortalezas. 

VIGE- 
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VIGÉSIMO   TERCEIRO    DE 
DEZEMBRO. 

I.  João  Ctrita. 
II.  Larga  a  Rainha  Dona  Catharwa  o  governo  do  Reyno. 
III.  De  fende- fe  valer ofamente  a  Qàade  de  C,afim. 
IV.  Morre  a  Senhora  Dona  Luiza ,  filha  delRey  Dom  Pe» 

àroll. 

I. 

O  tempo,  em  que  os  Mouros  tinhaô  fenho* 
reado  a  mayor  parte  do  Reyno  de  Portugal, 
houve  nellc  hum  notável  Varaõ;chamado  Joaõ 

Cinta,  o  qual  fendo  foldado  ,  e  íahindo  mal 
ferido  de  huma  batalha  ,  fe  rtfolveo  a  deixar 

o  mundo  ;  Com  efta  refolnçaõ  ,  íe  retirou  a  huns  montes 
afpenílimos  da  Província  de  entre  Douro  ,  e  Minho  ,  onde 

fez  vida  fantiffima.   Alguns  tempos  depois  ,   tendo  noti- 
cia ,  que  janto  do  Rio  Vouga  ,   vivisõ  certos  Ermitaens  de 

vida  inculpável,   veyo  aelies,  dcfejando  aproveitar  cada 
vez  mais  na  virtude  com  feus  exemplos  $    Aqui  fez  grandes 
progreííos  no  caminho    da  perfeição  ,  e  como  cada  hora 
creceííe  o  numero  dos  difcipulos  ,  que  queriaõ  feguir  aquel- 
je  modo  de  vida,  foi  Joaô  Cinta  eleito  Prelado  de  tedes, 

e  tanto  fe  dilatou  o  feu  nome,  e  creceo  a  fua  eílimsçc-ô, 
que  o  Conde  Dom  Henrique  o  bufeava  em  peíloa  ,  c  de- 

pois feu  filho  ElRcy  Dom  AíFonfo ,  e  ambos  fiavaõ   (  com 
rr.ilagroíos  trTeitos  ]  das  fuás  oraçoens  os  bons  íucceííos  mi- 

litares, que  coníeguiraõ  cm  feu  tempo;    Pelo  mcfmc  flo- 
recia  em  França  o  gloriofo  S.  Bernardo  ,  e  como  tivefíe  a 
vizaõ,  que  em  outro  lugar    referimos  ,  e  mandaffe  oito 
Monges  fundar  a  íua  Ordem  em  Portugal ,  efereveo  a  Joaõ 
Cirita  (  a  quem  íó  podia  conhecer    por  noticia  fuperior) 
pedindo-lhe ,  que  ajudaífc  aquella  fundação  5  Eile  o  fez 
com  tanto  empenho ,  c  eíHcacia,  e  era  tanta  a  fua  repu- 

Xxx  tacão 
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Díal^-taçaõ,  c  authoridadc  cm  todo  oReyno  ,  cjoe  logo  fe  vio 

r>  %»  P^ncac^a  ncllc  com  multiplicadas  raizcs  a  frondola  ,  e  Icm-, 

'prc  fructifera  arvore  da  cíclarccida  Religião  de  Cifter.  To- 
mou Joaò  Cirita  o  habito  da  mefma  Religião,  e  foi  o  pri- 

meiro noviço  delia  nefte  Reyno,  na  qual  viveo  até  idade 

decrépita  ,  e  cheyo  de  virtudes  ,  e  merecimentos ,  relptan- 
decendo  em  vida,  e  morte  com  eílupcndos  milagres ,  psílou 

nefte  dia  ,  anno  de  1 164.  da  vida  temporal  à  eterna  ,  con- 
fervando  atè  hoje  dignamente  o  nome  ,  e  veneraçoens  de 
Santo  :  Jaz  feo  fagrado  corpo  no  Mofteiro  de  S.  Chàftovaõ 
dcLafoens. 

11. 

NO  mefmo  dia  ,  anno  de  1 561.  renunciou  a  Rainha 
Dona  Catharina  folemncmentc  o  governo  dcíles 

Keynos  na  peííoa  do  Cardeal  Dom  Henrique,  nas  Cortes, 

que  entaõ  fe  celebravaõ  em  Lisboa  ,  na  menoridade  de  El- 
Rey  Dom  Sebaftiaõ  :  Perdco  Portugal  muito  ,  cm  íc  re- 

tirar efta  fenhora  do  manejo  dos  negócios  públicos  ;  Mas 

as  extravagâncias  (  qae  já  com<  çavaõ  )  de  feu  neto  ,  e  as 

fugeíloens  de  alguos  homens  turbulentos,  e  também  ( íe- 
gundo  le  diííc  )  a  anciã  ,  que  o  Cardeal  tinha  de  entrar 
no  governo,  tranftornaraõ  a  boa  direcção,  com  que  elle 
até  entaõ  fe  confervara  ,  c  depois  fefeguiraõ  os  laílimofos 
eífcitoí  ,  que  ainda  hoje  chora  Portugal. 

ih 

f  O  mefmo  dia,  anno  de  ijro.  aííentaraõ  os  Mouros 
íeus  arrayaes  ,  em  numero  taõ  exceflivo  ,  que  (c  ef- 

timou  ferem  mais  de  feis  centos  mil  ,  febre  a  Cidade  de 

C, afira  :  Era  Capitão  delia  Nuno  Fernandes  de-  Atayde, 
fjmofo  heroe  daquelles  tempos:  Só  a  vifta  de  hum  poder 

taõ  formidável ,  que  excedia  a  esfera  dos  olhos ,  c  innnn- 
dava  a  terra  ,  bailaria  a  render  outros  quaesquer  coraçoens, 

que  naõ  foííem  os  daquelles  valerofos  Portuguezes,  coítu- 
madot  a  ver  ,  e  a  vencer  femelhantes  turbas,  as  quaes , 

pela  mayor  parte ,  perigaõ  na  fua  meíraa  multidão  ,  co. mo 
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mo  foccede  ao  navio  com  a  demafiada  carga.  Dcraô  re-Día2}; 

petidoí  aííaltos  reaes  á  Cidade  ,  mas  foraõ  rebatidos  cem  e 
tanto  valor,  econftancia,  que  fobre  dezafete  dias  de  ex« 
pugnaçaõ  ,  fe  retirarão  derrotados ,  menos  os  que  ficarão 
mortos ,  que  foraõ  cm  grande  numero,  Nuno  Fernandes 
com  quatro  centos  cavallos  lhe  feguio  o  alcance  por  eípa- 
ço  de  huma  legoa  ,  mal  contente,  de  que  íe foíTem ,  íem 
fe  defpedir  delles ,  mas  à  ponta  da  lança» 

IV. 

NO  mefmo  dia  ,  anno  de  173  z.  morreu  em  Lisboa 
a  fcnliora  Dona  Luiza  ,  filha  delRey  Dom  Pedro  li. 
havida  fora  do  matrimonio  $  cazou  duas  veze»  (e  de 

ambas  naõ  hoove  fucceííaõ  )  com  dous  irmãos ,  filhos  do 

Duque  de  Cadaval  ,  Dom  Nuno  Alvares  Pereira  de  Mello: 
Primeira  ,  com  o  Duque  Dom  Luiz  Ambçoíio  de  Mello,  e 
ficando  viuva  cazou  com  o  Duque  Dom  Jayme  de  Mello, 
Eifcnbeiro  mòr  delKcy  Dom  Joaõ  V.  noíío  Senhor.  Jaz 
fepultada  na  Igreja  dos  Cónegos  fc colares  de  Saõ  Joaõ  de 
Évora,  no  jazigo  dos  Duques  de  Cadaval. 

Xxx  ij 
VIGE. 
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Dia  14. 

Dezêb.  <*S,,<5>'tí5>'<*S>*55»*5S>*SS>'!<5>*5S*'<S5*<í3»'í55»<S>11>' 

VIGÉSIMO   QUARTO   DE 
DEZEMBRO. 

I.  Dom  Frey  Vafco  ,   Btfpo  da  Guarda* 

II.  AviJlaÕ-fe  os  Reys  Dom  Sebafttaõ ,  e  Dom  Filippe  IL 
III.  Diogo  Mendes  de  Vafconcellos. 

IV.  Âcçao  de  Graças ,  e  Poffe  da  Erecção  da  Igreja  Patri' 
archal  de  Lisboa. 

1. 

OM  Frey  Vafco,   Portngncz,  Virão  inííg- 
nc  da  Ordem  de  São  Francifco,  foi  Peniten- 

ciifio  dos  Pontífices  Innocencio  ,  c  Alexan- 
dre, hnm  ,  c  outro  IV.   do  nome  ,  e  ambot 

o  nomearão  mnitas  vezes  feo  Legado,  e  lhe 
encomendarão  graviflimas  comiííoens  ,   tocantes  ao  bem 
commurn  da  Ctariílandade,  e  ao  particular  de  muitos  Rey- 
nos,  quaes  fòraô ,  os  de  Inglaterra,   Hungria,  Nápoles, 
c  ainda  aos  infiéis  da  Tartaria,  em  que  fe  houve  com  in- 

canfavel  difvelo,  e  zcllo  ardentiffimo  •  Por  feos  grandes 
merecimentos  o  proveo  o  íobredito  Alexandre  no  Bifpado 
de  Famagufta  ,   Cidade  Capital  do  Reyno  de  Chipre:  De- 

pois foi  transferido  para  o  Bifpado  da  Guarda  em  Portu- 

gal ,♦   e  em  hum,  e  outro  deu  illuftres  provas  de  Sábio,  c 
valcrofo  Prelado.  Falcceo  nefte  dia  ,  anno  de  127S. 

11. 

NEÍre  dia,  em  Terça  feira ,  anno  de  iy7ó\  fe  avif- 
tou  em  Guadalupe  EIRcy  Dom  Sebaftião  com  EU 

Rey  Dom  Filippe  feu  tio  ;  Havia  o  Portugoez 

partido  quinze  dias  antes  com  grande  numero  de  Fi- 
dalgos ,  e  por  todas  as  terras  de  Caftella  foi  recebido 

por  ordem  de  Filippe  com  grandes  filas  ,  c  com  to* 
das  as  expreífjcns  de  ? cneração  ,    e  correjo  ,    com  que 

coítu- 
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eoflumão  ler  recebidos  nas  fnas  terraa   os  Rey*  naturaei.D/a  24. 

Fiiippe  o  ?cyo  receber  huma  legoa  de  Guadalupe:  Apea-     de., 
ião  fe  amboi  ao  mefmo  tempo,  e  fendo  Filippc  o  que  fa- 

lou primeiro  fe  abraçarão  com  moftras  de  grande  amor, 
e  de  extraordinário  alvoroço  do  Rey  de  Caftdia  ,  que  fe 

alegrou  íummamente,  vendo  a  galharda  prezença,   e  dif- 
pozição  do  fobrinho.   Logo  o  convidou  a  embarcar. íe  cm 
huma  mageftofa  carroça,  c  o  fez  entrar  primeiro,  e  dan- 

do volta  pelas  efpaldas  delia  ,  entrou  pela  outra  parte,  e 
lhe  deu   a  maò  direita  ,    e  reciprocamente  fe  tratarão  de 

Magftade,  e  nat  entradas  ,   e  lugares  precedeu  fempre  a 
Portugueza  ;    No  dia  feguinte  jantarão  ambos  os  Reys 
era  publico  alliftidos  de  exceííivo  numero  de  Grandes  de 
huma  ,  e  outra  Corte.    No  outro  dia  derao   oj  Fidalgos 

Caftelhanos  de  jantar  aos  Portuguezes   com  muita  gran- 
deza.  No  dia  feguinte  (  que  cahio  em  Sexta  feira)  derão 

os  Portuguezes  de  jantar  aos  Caítelhanos  ,  e  foi  tanta  a 
abundância  de  todo  o  género  de  peixes,  e  maríícos  9  e 
tão  frcícos  ,  como  fe  o  banqoete    íe  dera  era  algum  dos 

portos  de  mar  mais  abundantes  ;   Dos  de  Lisboa ,  e  Se- 
tuval  até  Guadalupe    eftavão  repartidas  carruagens,   com 

tal  propo  çaò  ,   que  em  muito  bieve  tempo  chrgou  quan- 
to era  necdlario  para  hum  cípleodidilíimo  banquete,   em 

tanta  quantidade  ,    que  dos  íobejos  fe  deu   no  melmo  dia 
de  comer,   até  não  mais,  a  infinito  povo ,  que  concorreo 
á  fama  da  liberalidade  Portugueza.    O  motivo  deftas  viílas, 
foi  pedir  EIRcy  Dom  Sebaftião  foccorro  a  Fiiippe  ,  para 
a  infelice  empreza  de  Africa,  de  que  dizem,    que  efte  fe 
esforçou  a  divertiilo,   mas  íem   eííeito.    Quando  o  Por rui 

guez  houve  de  voltar  ,   entrou  em  huma  grave  defeonfi- 
ança,  entendendo,  qae  o  Caftelhano  (  por  fe  haver  def- 
pedido  na  noite  precedente  ao  dia  da  partida  )  o  naõ  de» 

terminava  acompanhar   até  o  fitio  ,  onde  fora   efpera-lo  ; 
Razão  ,   porque  fe  enfureceu  fummamente  h  e  muita  par- 

te  da  noite  andou  paíTeando  com  grande  inquietação  ,  e 
moítras  de  ira,   e  com  as  mefmas  affirmou  ,   que  em  che- 

gando à  primeira  terra  de  Portugal  mandava   dezafiar  a 
feu  tio;   Teve  noticia  defta  novidade  Dom  Chriftovão  de 

Moura  ,  que  entaõ  fervia  a  Fiiippe  de  íeu  Geotil  homem de 
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Dia  a 4.  Je  bocca  ,  c  rezolveo-fe  a  dar-lhe  conta  delia  fem  diía- 

nc"t.  çâo.  Eia  alta  noite  ,  e  por  ifTo  mefrro  lhe  dificultarão  a 
entrada,  os  que  aííiftião  na  antecâmara  de  EIRey  ;  inf- 
tou ,  porém,  de  maneira,  que  eftes  lhe  derão  recado,  e 
ellc  a  noticia  do  que  paííava ;  Ao  que  EIRey  refpondco: 

Tem  razão  meu  fobrmho  ,  ju/io  he  que  o  acompanhemos  -y  E 
muito  de  madrugada  o  bnlcon  ,  vtftido  de  caminho  ,  ç 

lhe  diííe  ,  em  tom  de  galantaria  :  He  mwto  dormir  pata 
quem  ha  de  caminhar,  Confííou  depois  Filippe  ao  Moura, 

que  fe  dava  por  muito  bem  fervido  da  noticia  ,  qoe  lhe 
dera,  e  que  lhe  havia  de  agradecer  (  como  fez  )  aquella 
prudente  atteoçao  ,  c  acrtfcentou,  que  nunca  mais  íe  aiif- 
taria  com  outro  Rey ,  porque  de  femelhantes  viftas ,  an- 

tes rezuitavão  odiot  ,  do  qoe  amizades.  Partirão  os  deus 
Rey*  ,  e  vierão  ambos  até  o  fitio  ,  onde  primeiro  fe  en- 

contrarão, e  alli  fe  dcfpedirão  ultimamente  com  as  mcí* 

mas  reciprocas  expreífoens  de  affecto ,  c  veneração. 

iii. 
Togo  Mendes  de  Vàfconcclos  ,  natural  da  Villa  de 
Alter  do  Chaô  do  Alerotejo,  illuftre  em  fangue,  c 

muito  mais  em  letras,  c  virtudes.  Eíludou  em  Pariz,  hu- 
manidades, e  foi  feu  Meftre  o  famolo  André  de  Gouvea* 

Sahio  famofiílimo  em  Leys ,  c  Cânones :  EIRey  Dom  Joaõ 
III.  o  mandou  ao  Concilio  Tridentino  ,  onde  fe  fez  co- 

nhecer, c  cftimar.  Voltando  ao  Rey  no  ,  foi  Cónego  ,  e 

lnquiíidor  em  Évora  pelo  Cardeal  Infante  Dom  Henrique  5 
c  dcfte  ,  e  dos  Reys  Dom  Sebaftiaõ  ,  e  Dom  Filippe  II. 
foi  fummamente  eftimado.  Eícreveo  varias  obras,  qnc  le 

imprimirão,  cheyas  de  grande  erudição  ,  e  doutrina,  fa- 
leceo  neíte  dia  fantamente  ,  como  havia  vivido,  no  an- 
no  de  1  jpo.  com  quaíi  fetenta  cícte  deidade. 

IV. 

Eílc  dia  ,  inno  òc  1716.  em  quinta  feira  ,  fe  can- 
tou na  Capella  Real  o  Te  Dtumcm  acçaõ  de  graças 

pela  íua  erecção  em  Igreja  Pauiarchal ,  e  o  leu  Dcam ,  e 

Cahbi- 
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Cabbi do  tomou  poííc   de  todai  as  honras  ,   privilegias,  cDlV2^' 

graças  concedidas  pela  Bulia  Áurea  da  Santidade  dt  Cle-D    "t. 
mente  XI.    á  mefma   nova  Igreja.    EIRey  Dom  João  V. 
noíTo  fenhor  acrecentou  mais  trez  mil  cruzados  de  renda  a 

cada  bom  dos  Cónegos ,  fobre  a  que  já  tinhão  as  fuás  Cone- 
zias  y  Depois  ie  lhe  unirão  cambem  ,  por  Baila*  Apoííolica?, 

as  quartas ,  depois  as  terças  partes  das  rendas  de  todos  os'Ar* 
cebifpados,  e  B  fpados ,  c  de  muitos  Beneficio!  do  Reyno. 
Aos  Cónegos  fez  a  mefma  Magcftade  do  fcn  Confclho  ,  e 
Grandes  da  Corte,  com  precedência  nos  Tribunaes ,   e  de- 

pois forlo  elevados  à  dignidade  de  Excellentiííimos,  eRc-! 
verendiílimos  Principaes ;   titulo  ,  que  aprovou  o  PapaBe- 
nedictoXlV.  fobre  as  veftidaras  Epifcopaes,   e  outras  mui- 

tas graças  ,  privilégios  ,   prcheminencias  ,   e    preferencias 
concedidas  pelos  Pon.ihces  Clemente  XI.  Innocencio  XIII* 
BcnediótoXlil.   Clemente  XII.  e  Benedito  XIV. 

VIGÉSIMO  (QUINTO  DE 
DEZEMBRO. 

I.  0  Famofo  Dom  Vajco  âa  Gama, 

II.  hr.  Guilherme  de  Portugal. 
III.  Outorga  das  Capitulaçoens  matrtmoniaes  do  fenhor  Dom 

Jofeph  Príncipe  do  Br  a  fã  com  a  fenhor  a  Dona  Mat  ta 
Anna  Vitoria  ,  Infante  de  Cafella, 

IV.  Dom  António  Luiz  de  Soufa ,  Marquez  das  Minas, 
V.  Defcobre  Vafco  da  Gama  a  terra  do  Natal, 

1. 

OM  Vafco  daGama  jfamofiílímoheroePor- 
tuguez  ,  c  gloria  de  Portugal  :  Foi  dotado 
de  todas  as  prendas ,  e  boas  partes ,  que  conf» 
tituem  hum  generofo  Cavalleiro:  Adquirio 

largai  noticias  da  Arte  da  Navegação,  em- 
prego a  que  parece  o  arrebatou  algum  impulfo  fuperiorj 

Outro  tai  moveo  ,  fem  duvida  a  EiRey  Dom  Manoel  na eleição, 
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^e  índia.  Afíirma-fe,  que  andando  o  mefroo  Rcy  ,  vacilan- 

te íobrc  aqcella  elciçaõ,  c  envolto  em  duvidoíos  penfa- 
mentoj,  eítando  hum  dia  a  huma  janella  do  Paço  ,  e  re- 
correndo  a  Deoi  no  fea  coração,  pedindo-lhe  que  o  qui- 
zeííe  encaminhar  em  couía  de  tanto  íerviço  íeu,  e  bem 
das  almas  ,  fuecedeo  paliar  Vafco  da  Gama  ,  por  onde 
EIRey  o  vio,  e  logo  lhe  puifou  no  interior  huma  moííaõ, 

que  parecia  dizer-lhe,  que  aqueile  era  o  eícolhido:  Man- 
dou-o  logo  chamar,  c  lhe  perguntou  íe  fe  atrevia  a  en- 

trar em  hama  empreza  de  grande  dificuldade  ,  e  peiigo? 

Vafco  da  Gama  com  femblante  alegre,  e  animo  mui  in- 
teiro ,  rcfpondeo  ,  que  naõ  haveria  couía  ,  que  ellc  naõ 

cmprendeíTe  por  ferviço  de  Sua  Alteza  •  com  que  EiRey 
íe  deliberou  a  fiar  delle  aqueíla  expedição  ,  a  mayf  r ,  c 
mais  illuflre,  de  quantas  emprendeu  a  cuzadia  ,  e  celebrou 

a  fama.  Engrandecerão  os  Antigos  com  eílranhjas  admi- 
çoens  as  jornadas  de  Uliííes  ,  e  de  Jaíaô  ,  huma  dclde  o 
Heleíponto  atè  Cezilia  ,  outra  deThcfalia  ar.éCo!cos  ,em 

diíraacia  ,  pouco  mais  de  trezentas  legoas  navegando  íem- 
pre  à  vifta  de  terra  ,  na  qual  íe  podiaò  cada  dia  ,  c  noite 
abrigar  das  tempeftades  ,  e  prover  de  mantimentos.  Mal 

empregados  foraõ  por  certo  nos  louvores  decoula  tão  pou- 
ca os fuaves  cantos  de  Homero,  Orfeo  ,  e  Appolonio,  e 

de  outros  elegantiílimos  Poeras.  Que  diiiaô,  a  Isbertm 
a  eftupcnda  jornada,  que  emprenderaõ,  e  confegdião  os 
Portuguezes ,  defde  o  Occaío  ,  até  o  Oriente,  a  qoal  íó 
vifta  na  carta  de  Marear  bailava  a  confundir  os  mais  agu- 

dos juizes ,  e  a  cílremecer  os  mais  ddTimidos  cotaçoeus? 

Não  íe  acha  exemplo  igual,  nem  femeihante  nas  Hiíto- 
rias,  nem  ainda  nas  Fabulas  ,  dos  Gregos,  e  Romano*! 
Domar  a  braveza  doOcceano,  cortando-o  cegamente  na 
diítancia  de  mais  de  trez  mil  legoas  ,  cm  trez  ptcjuenos 
navios,  com  cento  e  fetenta  homens,  cortados,  e  enfra- 

quecidos de  varias  ,  e  não  conhecidas  enfermidades,  de 
calmas,  de  frios,  de  fomes,  de  cedes  ,  expoftos  ao  rigor 
de  novos  ,  e  nocivos  climas ,  à  fúria  de  horríveis  tormen- 

tas ,  ao  perigo  dos  baixos,  e  parceis ,  atè  então  não  co- 
nhecidos ,  à  fereza  de  barbaras  Naçoens  ,  diferentes  cm 

cores 
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cores  ,  e  cm  lin^oas  :   Prova   foi   de  hum  inaudito  valor, Dia  2Ç. 

de  huma  inalterável  conftancia  ,  de  huma  eftupenda  ttío-        ̂  
luçáo.   Chegou  finalmente  Vafco   da  Gama  à  Índia,  ca- 

portou  na  Cidade  de  Calicut ,  Corte  doC,amorim,  oma- 

yor,e  mais  poderofo  Rey  do  Malacar  ,•  Alíi  molhou  gran- 
des quilates  de  valor  ,   e  prudcncia ,  em  fe  livrar  a  li  ,  c  aos 

feus  das  traiçoens  ,   que   lhe  ordirâo  os  Mouros  da  terra, 
empenhados  ern  apagarem  nos  princípios  o  incêndio ,  que 
os  ameaçava  ;   e  dizemos  incêndio  ,   porque    tal  foi  para 
elles  o  braço  Portugu?z   na  Azia.  Voltou  Vafco  da  Gama 

a  Portugal  ,   e  foi  recebido  de  EIRey  com  grandes    hon- 
ras,  e  de  todo  o  Reyno  com  univeríaes  acclam.açoens  de 

heroe  ,   a  toda  a  luz,  ííngular  ,  e  verdadeiramente  gran- 
de.   EIRey  lhe  fez  merce  de  trezentos  mil  reis  detença, 

que  para  aquellcs  tempos  era  huma  quantia  mui  conllde- 
rave!  $   Depois  ,  alem  do  Titulo  de  Dom  ,  lhe  deu    o  de 
Conde  da  Vidigueira,  e  de  Almirante  des  Mares  da  índia; 

Mercez  grandes  i  rms  íem  concroveríia  dehguaes  a  taõ  ra- 
ro ferviço  ,   o  mayor,  que  vaflallo  algum  fez  a  feu  Rey, 

cm  tempo  tão  breve  ,  e  com  ú.o  poucos  dilpendios  da  fa» 
zenda  Real;   De  outras    honras  ,   que  o  encimo  Rey    lhe 

fez,   fazemos  abreviada  memoria  em  outro  lugar.  Voltou  29<  je 
fegunda  vez  a  Índia  com  huma  Armada  de  vinte  velas,  e  Juiho* 
de  caminho  fez  tributário  EIRey   de  Qmloa    cm  dous  mil 

meticaes  de  ouro  ,   e  foi  efte  o  primeiro  tributo  ,    e  aqnel- 
le  o  primeiro  Rey  ,  que   íeor£receo,   c  íageitou  á  Coroa 

Real  Portugaeza  ,  depois  daqueiies  defcobrimentos  :   Ou- 
tra vez  voitou  a  Portugal  ,   e  outra    àt  Ponugal    á  Índia 

com  o  Titulo  de  ViccRey,-  com  que,   por  boas  contas, 
finco  vezes  humilhou  a  ídberba  ,  e  amançou  a  fúria  do  Ca- 

bo ,  chamado  Tormentofo ,  e,  com  mais  alegre  nome,   da 

Boa  Efperança  ,   e  que    á  cuíla  do  íco  valor  ,   fe   pudera 
chamar  com  muita  propriedade  ,   da  Felice  Poce/faõ.   Mor- 

rão em  Cochim  com  poucos  mezes  de  Vice-Rty  ,  deixan- 
do infinitas  faudades ,  nefte  dia  peias  trez  horas  depois  da 

naeya  noite ,  anno  de  1  j  24. 

Yyy  II. 
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Dia  2Ç. 

de  II. Dezéb. 

FRey  Guilherme  de  Portngal ,  ReHgiofo  âc  Ssõ  Fran- 
ciíco,  depois  de  ler  Thológia  nos  feus  ConventcS 

deite  Rcyno  ,  paliou  á  Cidade  dePergamo,  onde  noan- 
no  de  1307.  fendo  Lente  da  mefma  faculdade,  com  a 
authoridade  da  fua  feiencia,  com  a  efficacia  das  fuás  ra- 
zoens,  do  íea  zelo  ,  e  eípir ito  ,  pacificou  huma  notável 

guerra  civil  ,  que  tinha  feito,  e  hia  fazendo  muitas  mor- 
tes, e  grande  deíhuiçaõ  nas  almas ,  corpos  ,  e  fazendas 

dos  feus  moradores  ;  Os  quaes ,  em  reconhecimento  dei- 
te beneficio  fazem  nefte  dia  huma  prociííaó  de  graças  á 

Igreja  de  Santo  Eftevaõ  da  mefma  Cidade. 

iii. 

O  mefmo  dia  ;  pela  manhã  ,  anno  de  1727.   fez  a 
lua  entrada  publica  a  cavallo,   na  Corte  de  Madrid, 

o  Marquez  de  Abrantes  Embâxador  extraordinário  de  Por- 
tugal ,  com  huma  luzida,  e  nnmecofa    comitiva  de  fete 

coches  mui  ricos,  hum   Eftribeiro  ,  doze  Gentis  homens, 

doze  pagens,  dez  Ajudantes  de  Camcra,   fclíenta  e  feis 
lacayos,   c  cocheiros  ,  finco  atabaleiros ,  e  dous  correyos, 
todos   vertidos  de  enftofas  ,  e  differentes  galas  ,   e  hbrez. 
Foi  acompanhado  do  Marquez  de  Amodovar ,  Mordomo 
da  Caía  delRey  Catholico  ,  e  do  Conde  de  Villa  Franca, 
Condutor  de  Embaxadores.    Chegando  ao  mcyo  dia  com 
r>do  efte  acompanhamento  a  Palácio  (  cm  cuja  enuada  fe 
lhe  fizeraõ  as  honras  praticadas   em  taes  cafos)  teve  audi- 

ência pub!ica  das  Mageftades  Catholicas  ,  que  o  recebe- 
rão com  efpccial  benignidade  ,  e  agrado.    De  tarde  tor- 
nou o  meímo  Embâxador  a  Palácio  ,  e  fe  outorgarão  na 

preíença  das  mefmas  Mageítades  as  Capitulaçoens  matri- 
moniaes  do  fereniííimo  fenhor  Dom  Jofeph,  Príncipe  do 
Brafil,com  a  fereniííiraa  fenhora  Infante  deCaítella  Dona 

Maria  Anna  Vitoria,  dando-lhe  EiRey  Catholico  em  do- 
te quinhentos  mil  efeudos  dei  Sol,  ou  feu  jufto  valor ,  en- 

tregues na  Cidade  de  Lisboa ,  obrigando-fe  EiRey  de  Por- 
tugal 
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tugal  á  fathfação  do  dote,  carrhas,  com  outras  convcn-D,a  2^« 

çocns ,  c  claufulas  commuas  cm  ícmelhantes  tratados,  os  e., 
quaes  os  Reys  ratificarão  na  forma  coftumada  $  fendo  tei- 
temunhas ,  e  concorrentes  a  círe  folcmne  acto  [  que  leu  o 

Marquez  de  iaCompueila,  como  Secretario  de  Eftado,  « 
do  defpacho  da  Juftiça  ]  por  parte  dtlRey  de  Caílella , 
os  Oííiciaes  fupprcmos  das  faas  Reaes  Cafas ,  os  Cardeaes, 
c  Prelados  ,  que  neíle  dia  íc  achavão  na  Corte  ,  e  entre 
elíes  o  Núncio  de  Sua  Santidade,  o  Arccbiípo  de  Amida , 
Confeííof  da  Rainha,  os  Confelheiros  de  EÍVado,  e  como 

tal  o  Marquez  de  ia  Paz ,  primeiro  Secretario  de  Eíhdo, 

e  do  Deípacho  j  e  por  parte  da  Mageítada  delRey  de  Por- 
tugal Dom  Joaõ  V.  noíío  Senhor ,  os  Duques  de  Medina 

Carli,  Medina  Sidónia,  Bejar,  e  Veraguas  ,  e  o  Conde 
de  Benavente*  Na  manha  do  dia  feguinte.  concorrerão  a 
Palácio  todos  os  Confeíhos,  e  Tribunaes  da  Corte  de  Ma- 

drid a  bejar  a  mão  aos  Reys  Cacholieos  por  taõ  plauíi- 
veis  concertos. 

IV. 

Om  António  Luiz  de  Soufa,  fegando  Marquez  das 
Minas,  quarto  Conde  do  Prado  ,  e  fetimo  fenhor 

de  Beringel  ,    òo  Confelho  de  Eílado  ,    e  Guerra  ,    Ef- 
tribeiro  mòr  da  Rainha  ,    Governador  dai  armas  da  Pro- 

víncia de  Alentejo  j   de  treze  annos  começou  a  fervir  eí- 

ta  Coroa  ,   em  que  continuou  fera  intermiíTaõ  governan- 
do a  Província  do  Minho  ,  o  Eftado  do  Braíi! ,  e  (  duram 

te  a  guerra  da  liga  )  as  armas  deíle  Reyno  com  mando  To- 
premo   na  Beira  ,  em  Alentejo  ,   cm  Caílella,   Valença 
e  Catalunha  •    Efteve  largo  tempo  em  Madrid  dando  ícys, 
e  governando    a  melhor  ,    e  mais    nobre  parte  daquelles 
Reynos  ,   que  dominava  com   o  feu  Exercito.  Foi  valero- 
ío  ,   pio,   liberal,   magnânimo.    Com  poucos   dias  de  do- 

ença, *  muitos  aótos  de  reíiguaçaõ,  e  conhecimento  de 
que  morria,  faleceo  em  Lisboa  nefte  dia  ,   anuo  de  1711. 
cm  idade  de  ietenta  e  frte  annos  oito  rnezes ,  e  dezanove 
dias.     A  tua  Parrochia  de  Santos  lhe  fez  magnificai  exé- 

quias, O  Real  Coilegi j  de  Santo  Antaô  cciebroa   as  fim 

Yyy  ij  glori- 
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^!*  25*g!orioía$  acçoens  ,  que  o  conftituiraõ  perfeito  General 
D  "b  ncfte  mundo,  e  os  notareis  defenganos  ,  com  que  o  dei- 

xoo,  fazendo- fe  na  morte  grande  exemplar  de  Cathoiicos, 
com  muitos,  e  elegantes  poemas  ,  e  elogios  •  aííiftindo 
a  huma  ,  e  outra  runçaõ  a  mayor  parte  cios  Cavalltiros, 

c  doutos  de  Lisboa.  Jaz  no  jazigo  de  ítus  avos  no  Con- 
vento deS.  Domingos  de  Azeitão. 

v. 
NO  mcfmo  dia  ,  anno  de  1497.  com  mais  de  finco 

mezes  da  primeira  viagem  da  índia  defcobrio  Vaf- 
co  da  Gama  na  cofta  da  Ethiopta  Oriental  a  terra  ,  a  que 

pela  circoftancia  do  mefmo  dia  ,  chamou  do  Natal.  Pa- 
ia qoe  a  examinaííem  ,  deixou  nclla  dous  homens  dos  dc- 

Jinqu.ntes,  que  levava  de  Lisboa  para  cílc  cífeito  ,  e  o 

infvumaíícm,  quando  foltaííe  (  íe  foílem  vivos  da  qua- 
lidade do  Paiz.  Achou  tanta  fatisfaçaõ  dos  habitantes 

que  o  feo  Regulo  bem  acompanhado  viíiton  a  noíía  fro- 
ta j  e  com  refgite  de  algum  marfim  ,  *  mantimentos, 

c  «ntinuou  Vaíco  da  Gama  a  viagem  em  defcobrimento 

da  terra,  que  buícava. 

VIGE- 
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VIGES  IiVLO  SEXTO  DE  DEZEMBRO. 

I;  Decreto  notável  de  EIRey  Dom  Diniz. 
II.  Num  B arredo  Fuzeiro. 

III.  Pamoja  vitoria  em  Coulao. 

IV.  Levanta  EIRey  de  Fez  o  primeiro  cerco  de  Alcácer  Se* 

guer. 

i. 

O  anuo  de  1183.  ̂ en^°  EIRey  Dom  Diniz 
de  vinte  e  dou*  ,  fahio  nefte  dia   com  hum 

Decreto,  digno  de  perdurável  memoria  •  Nel- 
le  revogou  todas  as  doaçoens,  mercês ,  e  pro- 
meíTas ,  que  havia  feito  antes  de  fer  Rey ,   e 

nos  primeiros   princípios  do  íeu   Reynado  ,   declarando, 
que  as  havia  por  nullas  ,  e  de  nenhum  vigor  ̂    O  motivo 
deíla  não  eíperada  rezoluçaô  foi  conhecer  EJRey  com  juí- 

zo mais  maduro,   que  por  íugeftoens  arTVctadas  ,   e  inror* 
maçoens  menos  verdadeiras ,   havia  decipado  o  patrimó- 

nio Real  j   A!Íi  n  cortou  de  hum  golpe  as  grandes  maqui- 
na* ,   que  a  iifonja  havia  fabricado  no  efpaço  de  muitos 

annos.  Exemplo  ,  que  devião  imitar  os  Príncipes,  enga- 
nados   na  primeira  idade  (  fácil  em  receber    monftruofas 

impreíToens  ;  )   Tendo  por  certo  ,  que  faô  obrigados  de 

juíliça  a  desfazerem,  ou  revogarem  o  que  deraõ,  ou  pro- 
meterão contra  ella. 

ir. 

NUoo  Barretto  Fuzeiro,  natural  da  Cidade  do  Por- 

to ,  Cavaíleiro  iiluftre  ,  dotado  de  muitas  prendas  , 
c  noticias:  Compoz  em  oitava  rima  a  vida  de  Sao  Joaõ 

Evangelifta  ,  e  em  proía,  a  de  Santa  Thereza:  Fez  im- 

primir em  Roma  hum  difcreto  livro  daquelles  dous  cele- 
brados Filoíofos  Demócrito  ,  e  Heraclito  :   Fundou  hum 

nobre 
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'26-aobre  Mofteiro   de  Rcligiofa*  da  Ordem  da  Concdçaõ  , 

Dtzéb  HO  ̂ °  ̂ a  ̂ uz  »  hama  legoa  de  Lisboa  para  o  Gccazo: 
Faleceu  Dtíle  dia,  anno  de  1702,  Jaz  fepultado  no  mef- 
mo  Moílciro. 

iii. 
NO  anno  de  1606.  veyo  [obre  a  nolTa  Fortaleza  de 

Coaiaò  EIRry  de  Travancor  ,  ligado  com  ostros 
Princepei  vifinhos,  c  lhe  poz  hum  apertado  citio. 

Levantou  trincheiras,  que  guârnecco  com  vinte  ,  e  fin- 
co mil  combatentes,  afíiftido*  de  todas  as  prevençoens  ne- 

ceiíarias  ,  a  fim  de  rebaterem  qualquer  foccorro  ,  qee  o 
Eílido  intentaííe  a  favor  da  Praça.  Àcodio  proraptamen- 
te  Dom  Jorge  de  Caftellobraoco  ,  Capitão  roòr  do  Mala- 
vir,  e  com  poaco  mais  de  mil  Portuguezes  fe  rezolveo  a 
invcílir  os  quartéis  inimigos.  Aííim  o  fez  na  menhã  def- 
te  d  ia  com  caó  boa  ordem  ,  e  taô  denodado  furor  ,  que 
dentro  eoi  t?es  horas  de  poi  fiado  combate  ,  já  naõ  apa- 

recia inimigo  nas  trincheiras  ,  mais  que  os  que  ficarão 
nelias  eílendidos  aos  golpe»  do  nolTo  ferro ,  que  fersõ  em 
grande  numero.  Seguirão  asnoíías  tropas  aos  que  fogiaó, 
e  foraó  por  efpaço  de  harna  iegoa  juncando  a  terra  de 
corpos  mortos ,  e  efpalhando  pelas  circunviíinhas  com 
os  eccos  de  taô  illnftre  vitoria  o  honroío  pregaô  ,  de  que 
ainda  naõ  era  acabado  no  Oriente  o  brio  ,  e  valor  dos 

Portugiieze*. 

IV. 

O  mefmo  dia,  fobre  qnarenta  e  trez  de  pròfiada  ex- 

pugn^çaõ,  noanno  de  1458.  levantou  EIRey  de  Fez 

o  primeiro  cerco  de  Alcácer  Seguer.  Eraó  os  Portuguc- 

zes,  que  guarneciaõ  a  praça  muito  poucos  em  numero, 
mas  escolhidos  ,  c  valerofos.  Chegarão  a  padecer  grande 

falta  de  viveres  ,  e  muniçoens  ,  e  fe  viraó  por  vezes  em 

extremos  apertos,  intentou  EIRey  Dom  Afronfo  V.  ioc- 
correr  aos  deienfores  ,  e  mandou  diante  com  mais  tfpc* 

ranças  ,   que  tneyos ,  a  Luiz  Alvares  de  Soafa,  Vcador 

da 
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c*a  fazenda  do  Porto  ,   para  os  animar ,   e  entreter  j  Eíuc-D»a26. 
cedendo  cahir  no  arraya!  dos  Mouros  huma  fera,  em  qur      ̂  

os  cercados  davaõ  Conta  da  extremidade  ,  em  que  fe  acha- 
vaô,  ficou  El Rey    de  Fez  mui  contente,   parecendo  íhe, 
que   na  dilação   do  foccorro  tinha  certo    o  bom   fim  da 
empreza.    OfTereceo  grandes  partidos    ao  Capitão    Dom 
Duarte  deMcnczes,  e  com   a  fua  meíma  carta  lhe  mof» 

trava  ,  e  convencia  ,  que  a  refiílencia    já  era  mais  ohf- 
tinaçaó,   que  valor  ;   Mas  nada   baftdu    a  render  ,  nem 

abalar  a  coníbncia  daqoelle  iníígne  Varaô  ,•  Antes,  ia- 
bendo  ,   qur  os  inimigos  faziaõ  t içadas  ,   para  fbirem  os 
muros  ,  lhe  mandou  com  bizarria  militar  ofíerecer  as  que 

havia  na  praça,  objetando-lhe  ,   que  eraô  muito  fioxn*, 
e  remiíTos  nos  combates  ;   Até  que  íendo-lhe  precizo  ma* 
tar  os  cavaílos  para  íuftentarem  a    vida  ,   fe  rcfolveraõ  a 

fahif  primeiro  a  campo  com  os  que  havia  na  praça,  pa- 
ra que  viff;m  ,   e  difcorreil^m    os  Mouras ,  que  naõ  era 

taõ  extrema  a  falta  ,  que  padeciàõ  hans  homens  ,  que  fuf-  , 
tentavaó  cavaílos  ,  dos  quaes  ainda  fe  podiaõ  fuílentar, 
quando  chegaííe  a  fer  grande  o  feu  aperto.  Sihio  ,   pois, 

neíle  dia  o  Capitão  Dom  Duarte,   a  pè  com  hum  peque- 
no troço  de  Portuguezes,  em  que  entravaõ  alguns  FidaU 

gos  j   Por  outra  parte  fahio    leu  filho  Dom  Henrique  de 
Menezes  com  trinta  cavaílos,  e  carregando  aos  inri  is,fi- 
zeraõ  nelles  hum  deftroço  fatal.    Aqaella  novidade  n^ò 
imaginada  ,  parece  lhe  atava    as  mãos  :    Porque  eftavaõ 
períuadidos  a  que  na  praça  naõ  havia  já  coufa  viva  mais 
que  poucos  homens,  e  eífes  pouco  menos,  que  mortos  à 
íofnc  j    Mas  recobrados  à  vifta    do  noífo  pequeno  poder, 
renovarão  o  combate ,  e  puzeraó    o  fucccffo    em  íumma 

contingência.    Aqui  (uccedeo,  que  vendo  Martim  de  Tá- 
vora ,  fiiho   de  Pedro  Lourenço  de  Távora  ,  fenhor  do 

Mogadouro,   cm  evidente  perigo  de  perder  a  vida  ,  ou  a 

liberdade  ,  a  Gonçallo  Vaz  Coutinho  ,  feu  inimigo  capi- 
tal,  fe  arrojou  a  iivrallo ,  e  com  grande  esforço  ,  e  rif- 

co  de  fna  p<íToa  o  livrou  com  eífeito  do  poder  dos  Mou- 
ros j  E  Gonçallo  Vaz,  agradecido  a  taõ  boa  obra  ,  de- 

zejando  fer  amigo  de  Varaõ   taõ  grande,  lhe  pergunteu: 
Como  ficamoi  l  A  que  refpondco  o  Távora  :  Como  de  antes. 

Durou 
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Dia  27.  Duroa  o  combate  muitas  horas ,  cm  que  os  coííos  íe  hoo- 

n   ®.    veraõ  de  modo  ,  que  EIRey,  com  grande  perda  de  geri- 
ste,   c  mayor  de  reputação  ,  levantou  o  cerco  ncfte   mef- 

mo  dia ,  deixando  na  campanha  mertos ,  dos  ícus ,  mil  c 
duzentos* 

VIGÉSIMO   SÉTIMO   DE       ! 
DEZEMBRO. 

I.  A  Rainha  Dona  Marta  Francifca  lfabel  de  Sabnya. 

II.  Morre  degolado  em  Malaca  bum  poder 0/0  Mouro : 
Dito  memorável  de  Affonfo  de  Albuquerque. 

III.  Diogo  Lopes  de  Soufa ,  Jegundo  Conde  de,  Miranda. 
IV.  Grande  tremor  da  terra  no  Algarve. 

V.  Defpojorios  dos  ferenijjimos  Príncipes  do  Br  afã  nojos  fe- 
nbores* 

I. 

Ê«i§plpq|   ESTE  dia,   anno  t?c  1683.   faleceo  a  fcrenif 

dfima  Rainha  de  Portugal  Dona  Maria  Fran- 
cifea  lfabel  de  Saboya  ,  primeira  mulher  dofe 

W^â3l4^í  rcn^mo    Rcy   Dom  Pedro  II.    por  le  haver 
diííolvido  o  matrimonio    da  meima  fenhora 

com  ElRey  Dom  AíFonío  VI.   Foi  dotsda  de  alto  pizo  , 

e  íingalar  prudência,   que   a  faziaõ  digniííima  ,   de  que  fc 
attendeííe  muito  aos  feus  coníeihos,  e  diucçoens  nos  pon- 

tos mais  relevantes    do  governo  politico.    Confcguio  fer 
extremofamente  amada  de  EIRey  Dom  Pedro  feu  marido, 

por  fua  grande  diferiçaõ  ,    e  incomparável  fermofura  ,   a 
mayor,  que  vio  ,  e  admirou    aquella  idade.     No  mayor 
auge  das  grandezas,  e  apiaufos  da  vida  temporal,  naõ  fe 

efquecia  de  folicitar  a  eterna,    por  meyo  de  exercícios  vir- 
tuofos.    Jaz  fepu'tada  no  reformadiííimo  Mofteiro  das  Ca- 
pnchinhas  Defcaiças  Francezas  ,obra  lua  ,  e  das  mais  per- 

feitas ,  c  fumptuofas  do  Reyno. 
•  -'  . 

II. 
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Dm  17- 

ir  de 

O  tempo  ,  cm  que  Aííbnfo  de  Albuquerque  conqnif- 
tou  a  Cidade  de  Malaca,  havia  nas  viímhanças  da  mef- 

ma  Cidade  hum  Mouro ,  chamado  Utimutiraja,   taõ  rico, 
e  poderoío  ,  que  tinha,  em  foro  de  criados  feus,  íeis  mil 
homens  cazados,   c  muito  mayor  numero  de  foiteiros;  A 
eír.a  proporção  era  a  pompa  ,  c  o  trato  :  Naõ  tinha  fobíe 
clle  jutiídiçaõ  o  Rey  de  Malaca  ;  Era  ,    em  fim  ,   hum 

Rey  pequeno  :  Introduzio  fe  com  AíTonfo   de  Albuquer- 
que, e  Fe  lhe  vendeu  por  mui  fiel  ,  e  fe  declarou  vaílaU 

lo  de  EiRcy  de  Portugal  ,   e  corria  com  os  Pertugoezes, 
dando-lhe  noticias,  e  lhe  fazia  bons  officios    na*  couta*, 

que  íe  oftereciaõ  ;   Dcicobrio-fe,   porém  /e  provou  fe,  que 
ao  meímo  tempo    lhe  armava  perigofás  traiçòens  ,    com 
intento  de  lhe  tirar  a  vida.   Convencido  déftas  culpas, foi 
por  elias  fent:nciado  a  degolar  ,   para  exemplo,  c  trrror 
daquelies  bárbaros;  Sabendo  fua  mulher  o  que  psífsva, 
mandou  offerecer  pela  vida  do  marido  çem  mil  cruzados, 

e  encendia-fe  ,   que  daria    muito  mais  ;   Mas  AtFonfo  de 
Albuquerque  com  generofa  refoluçaó  ,  tefpondeu  :  ̂ úe  a 
jujítça  nao  tinha  preço  ;  E  mandou  executar    a  íentença  , 
neíte  dia  ,  anno  de  i  j  1 1. 

iii. 

logo  Lopes  de  Soufa,  fegundo  Conde  de  Miranda, 

militou  com  grande  diítinçaò  nas  guerras  de  Flan- 
des ,  e  com  a  melma  governou  as  arma*  ,  e  jufliçâs  da 
Cidade  do  Porto,  onde  edificou  a  nobiiiííuna  caía  da  Re- 
laçsõ  ,  cortou  muitos  abufos  no  politico  ,  e  militai  da 
mefma  Cidade  com  grande  actividade  ,  e  it\o  do  bem 

publico  ,  e  do  meímo  modo  apreftou  eu*  breviííimo  tem-' 
po  onze  náos  para  a  felice  reftauraçaõ  da  Bahia  do  poder 
dos  Oiandezes.  Paííou  depois  no  anno  de  1632.  para 
Prefidente  do  Confeiho  da  Fazenda;  c  foi  o  único,  que 

teve  eíle  Tribunal ,  porque  antes,  c  depois  foi,  e  he  go- 
vernado por  trez  Veadores.    Foi  bom  Genealógico  ,  mui- 

Zzz  to 
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Dia27.ro  difcrcto  ,  e  erudito  na  Hiftoria  figrada  ,  e  profana, 

n  ...  de  qus  ficarão  provas  nas  excellcntes  coropoíiçoens  ,  que 

'eícreveo  ,  c  celebraõ  grandes  Efcritorcs.  Morreo  em  Ma- 
drid ncíle  dia,  anno  de  1647.  coro  íincoenta  e  nove  de 

idade.  Foi  depoíitado  no  Convento  das  Trinas  Dcfcslça», 
depois  transferido  para  o  de  Santa  Catharina  de  Riba  mar 
de  Lisboa ,  e  ultimamente  para  o  magnifico  Mauloleo ,  que 
(ca  filho  o  Cardeal  Dom  Luiz  de  Souía  ,  Capcllaô  n  òr  ,c 
Arccbifpo  de  Lisboa  lhe  fez  erigir  no  Real  Mofteiro  da 
Batalha. 

iv. 

NO  mefmo  dia,  anno  de  1722.  houve  no  Reyno 

do  Algarve  hum  grande  ,  c  violento  tremor  da  ter- 

ra ,  que  principiando  do  Cabo  de  S.  Viccore  cor- 
reo  ,  c  fe  dilatou  por  aquelle  Reyno.  Experimentarão 

mayor  eítrago  ,  c  violência  as  Villai  de  Villa  novade  Por- 
timão ,  Alfubeira,  Lou?é,  c  as  Cidades  de  Faro,  e  Tavi- 

ra ,  com  morte  de  muitas  peíToas,  e  admiração  de  todas, 
com  ruina  de  Igrejas ,  Conventos,  torres  >  muralhas  ,  e 
de  innumeraveis  caías  ,  que  ou  ficarão  totalmente  caídas, 
00  abertas  ,  e  inhabitaveis. 

v. 
NO  mefmo  dia  de  tarde,  anno  de  1727.  fe  celebrarão 

os  Reaes  Defpoforios  do  íereniflimo  lenhor  Domjo- 
feph  ,  Príncipe  doBrafil  com  a  fcreniíilma  íenhora  Dona 

Maria  Anna  Vitoria ,  Infante  de  Caílcila  ,  no  íalaò  gran- 
de do  Paço  de  Madrid  ,  onde  concorreo  muito  numero  de 

Grandes ,  Miniftros  ,  c  fenhoras  ,  e  Cavalleiros  ;  lançou 

a  Bençaõ  nupcial  o  Eminentilíirro  Cardeal  de  Bo?ja  ,  Pa- 
triarcha  das  índias  ,  dmdo-fe  fim  a  tfta  folemne  função 
com  huma  Loa,  e  feftejo  harmónico  ,  que  fe  cante u  em 

hum  íumptuofo  Theatto  -}  e  nas  trez  noites  dtftts  di<*$ 
houve  no  terreiro  do  Paço  daquella  Corre  fogos  artificiaes, 
e  luminárias  geraet  por  toda  a  Villa  de  Madrid.  Com  o 
avíío  de  fe  haver  celebrado  o  fobredito  Real  Matrimonio, 

mandou 
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mandou  a  Mageftade  delRey  Dom  Joaô  V.  nríío  ft-Dia2& 

nhor  paííar  ordens  para  que  fe  frftcjaífe  por  todo  o  Rey-D  e- 
do  efta  feliz  aliança  com  trez  noites  de  luminárias,  c  re- 

piques de  íitios ,  e  trez  defeargas  de  artelharia  em  cada 
noite  ,  que  tiveraõ  principio  cm  Domingo  4.  de  Janeiro 
de  1718.  o  que  fe  executou  com  muito  agradável  tfFcito, 
aflím  na  terra  ,  como  nas  náos  de  guerra  ,  e  rodos  os  Tii- 
bunaes  ,  Grandes  ,  e  peííaas  de  diftinçaõ  concorreião  a 
beijar  a  mão  a  Suas  Magcílades ,  e  Altezas. 

«$>  <•§>  «£§0  «$$»  «$>  *§>  «S§>  í<5  >  «£$»  «£$»>  «5  >  «S>  <«§§>> 

VIGÉSIMO   OITAVO   DE 
DEZEMBRO. 

I.  Morte  violenta ,  <?  loftimoja  tfuccedida  em  Coimbra. 
II.  /)ow  Fr.  João  Manoel. 
lil.  Vttoria  naval  em  Malaca  ,  confeguida  por  Luiz  de  Mel- 

lo da  Si  ha. 

IV.  Grande  te mpe fl ade  te inundação  na  Cidade  do  Porto, 
V.  0  Padre,  André  Luiz. 

I. 

H3I  ESTE  dia,  anno  de  1377.  fe  renovou  em 
Coimbra  afuneífrííima  memoria  da  laftimo- 

f^l^KI  ̂ a  mortc  de  Dona  lgnez  de  Caftro,  com  a 

/ÚB^ÍJíj  v'^a  de  outra  tragedia  femelhante  ,  execu- 
tada pela  maõ  de  hum  filho  da  meíma  Dona 

Igncz.  Reynandoem  Portugal  EíRey  Dom  Fernando,  co- 
meçou a  Rainha  íua  mulher,  Dona  Leonor  Telles  de  Me- 

nezes, a  entrar  em  largas  ,  e  profundas  coníideraçoens  do 
cftado ,  em  que  fe  achava  ,  e  das  perigofís  couíequen* 
cias  ,  de  que  le  devia  temer.  Confidtrava,  que  a  vida  dcl- 

Rey feu  marido  ,  pelos  muitos  achaques  ,  que  já  entaõ  pa- 
decia ,  naõ  e?a  de  muita  duração.  Via-fc  com  huma  úni- 

ca fiiha  de  poucos  annos  ,  e  que  por  mulher,  e  menina, 
antes  neceííitava  de  amparo  ,  do  que  o  podia  dar.  Não 
ignorava  a  malevoiencia  dos  nobres  ,  e  populares  para 

Zzz  ij  com 
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Úía  28.com  a  lua  petToa  :  Sabia  ,  que  eftes  traziaô  poftos  0$  olhos 

d*     no  Infante  Dom  Joaõ ,  filho  delRey    Dom  Pedro  ,  c  de 

ze  'Dona  Igncz  de  Caftro,  e  que  fem  duvida  o  acclamaiiaò 
fucctííor,   no  cafo  da  morte  delRey,   em  graviíhmo  da- 

no, íeu  ,  c  de  fua  filha;  porque  ambas  ficamõ  excluídas, 
homa  da  Coroa  ,  e  outra  da  Regência.    O  que  lhe  4<  ia 

mais  altamente  era  faber  ,  que  Tua  irmã  Dona  Maria  Til* 
les  eftava  cazada    em  fegredo  com  o  mefmo  Infante  ,  e 

que  pelo  modo  referido  poderia  vir  a  fer  a  irmã  Rainha, 
trocando-fe  as  fortes  ,  coufa  ,   que  ió  imaginada  ,   lhe  a- 
traveífava  o  coração  ;  e  ardendo  em  chamas  de  inveja  tra- 

tou de  maquinar   a  ruina   de  ambos.     Havia  fido  cazada 
Dona  Maria  com  Álvaro  Dias  de  Soufâ  ,  Cavallciro  das 

primeiras  calidades    de  Portugal  ,  de   quem  teve    a  De  m 

Lopo  Dias  de  Soufa  ,   ao  qual  em  tenros  annos  dera  Ei- 
Rey  o  Mèftrado  da  Ordem  deChriílo  ,   e  íe  criava  na  tu- 

toria de  fua  Mãy,  que    por  efta  caufa  ,  e  per  íeu  marido 
lhe  deixar  moitas  riquezas  ,  vivia  com  grande  oftentaç^ô, 
c  luzimento,  e  mantinha  muitos  dos  feus  parentes,   e  pef* 

foas  principaes ,   que  buícavaõ  a  íua  protecção.  Efta  pom- 
pa ,   e  grandeza  ,  o  elevado  do  feu  fangue  ,  <  a  íua  tara 

formofnra  ( em  que  também   foi  fingular  ]   a  fizeiaó  me- 
nos grata  á  Rainha  fua  irmã  ,   impaciente  r.a  coníidera. 

çaÕ  ,  de  que  em  grande  parte  lhe  efeurteia  fua  luz.   Pelo 
contrario  ,  aquellas  mcímas  prendas  ,  que  eraõ    odiofas  à 
Rainha  ,   agradarão  tanto  ao  Infante  Dom  Joaõ  ,  que  a 
pertendeo  para  Eipofa,  efe  celebrou  o  cazamento  rntre 
ambos,  mas  em  fegredo,  e  com  omrfmo.  pario,  e  ciúu 
Dona  Maria  hum  filho  ,   que  chamarão    Dom  Fernando 
de  Eça,   Com  o  tempo  veyo  a  entender  a  Rainha  o  que 

paffava  ,    e  aqui  fundou  a  maquina  fatal  da  mais  cruel  im- 
piedade ,  e  da  mais  atroz  aleivozia.    Chamou  o  Infante  a 

lugar  retirado,   e  lhe  falou  nefta  fubftancia  ,  com  grandes, 

e  fingidas  deraonftraçoens  depena  ,  c  íentimento:   A  no- 
ticia ,que  ha  pouco  tempo  tive  ,  de  que  eftaveis  cazado  com 

D.  Maria  me  deixou  taõ  admirada  ,  como  fc  ntida  ,  c  queixo- 

ía.   Bifla  ,que*  vos  cazais   com  minha  irmã  ,  fem  me  darei 
parte  de  huma  refoluçaõ  de  tantas  confequencias ,  e  que  me 

tocavaô  tanto?  Nem  o  refpeito,  qae  deveis  à  minha  peííoa, nem 



DIÁRIO  PORTUGUEZ.  f# 
nem  obomafFe&o  ,  com  que  vos  trarei  fempre  mereciaõDia  2s. 
cííii  defatençaô.   Quero  ,que  faibais  o  muito  que  perdeílts:        ., 

Sempre  foi  o  meu  intento  cazarvos  com  minha  fiiha,   por- 
que efle  era  o  meyo  mais  feguro  ,  e  mais  fácil  para  o  íocego, 

e  quietação  do  R^yno.Mascomoa  voífaekiçaó  íeanticipou 
adefvanecera  minha,  feja  embora,  mas  íabei,  (com  quanto 

horror  o  digo!  ]  quevoífa  mulher  vos  naô  guarda  a  fé  que 

vos  deve:  E  naô  chegara  a  dize-lo  com  tanta  aíTeveraçaõ,  fe 
o  naõ  foubera  com  toda  a  certeza.  Diífe,  e  fem  efperar  re- 

porta ,  voltou   as  coftas.    Ficou  o  Infante  em  hum  abif- 
mo  de  confuzoens ,  ou  não  ficou  ,  porque  fem  dilação  fe 

poz  a  camiaho  para  Coimbra  ,  onde  aífiília  fua  mulher, 
c  acompanhado  de  bom  numero  de  criados  cubertos  de 
anuas  ,  como  le  foraô  inveílir  alguma  perigofa    brecha, 

entrarão  ncfte  dia  de  madrugada  em  caía  de  Dona  Maria, 
a  qual   eílava  na  cama,   e  vendo  tamanho  tropel  no  feu 

apofento,  ficou  como  morta  ,   e  logo  dcfpavorida  f-  poz 
em  pè,  cubsrta  com  a  colcha,  que  achoo  mais  à  mão,  e 
conhecendo  ao  Infante,  cobrando  algum  animo  ,   lhe  per- 

guntou ,   que  novidade  tão  eílranha  era  aquella  ?  Agora 
o  vereis,  lhe  cornou,  pois  quebraftes  o  fegredo  do  cuzamenlo, 

e  me  faltais  à  jè  ,  que  me  deveis.  E  fem  querer  ouvir  as  def- 
culpas,  que  lhe  hia  a  dar ,   lhe  arrancou  a  colcha,  ex« 
pondo  a  íem  algum   reparo  da  honeftidade  aos  o;hos  dos 
circundantes  ,  que  foi   para  huma   tal  mulher  a  primeira 
punhalada,  e  de  dua»  no  peito,  lhe  tirou  ávida,   íem  at> 
tender  aos  enternecidos  fufpiros,  e  amorofos  rogos ,  com 

que  lhe  pedia  ,  que  a  ouviífe  ,  e  que  logo  a  matafle.   Se- 
guiraõ-íe  deite  atrociílímo  aííallino  eífeitos  totalmente  con- 

trários à  tençaõ  de  quem  o  executou  ,   c  mui  conformes 

à  de  quem   traçou    a  execução  :   Porque  o  Infante  ,  que 
para  íer  Rey  ,   matou  fua  mulher  ,   por  matar  íua  mulher, 

deixou  de  fer  Rey,   e  morreo  em  huma  dura  prizaõ  carre- 
gado de  ferros  ̂   e  a  Rainha  logrou  o  intento  de  íe  ver  li- 

vre delle  ,  e  da  fombra  ,   que  fua  irmã  lhe  fazia.    Mas  fi- 
nalmente lá  lhe  chegou  também ,  ainda  nefta  vida,  o  caf- 

tigo  das  fuás  maldades ,  e  veyo  a  morrer  defterrada  ,  e  pre-  27  âe 
2a  ,  como  era  outro  lugar  dizemos.  Abril. 

II. 
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de  II. Dezéb. 

DOm  Frey  Joaõ  Manoel ,  filho  illegitimo  deíRey  D. 
Duarte,  e  de  Dona  Joanna  Manoel ,  fenhora  nobi« 

liííima  ,  foi  Religiofo  Carmelita  ,  Prior  do  Convento  de 
NoíTa  Senhora  do  Carmo  de  Lisboa  ,  Vigário  Geral  ,  e 
Provincial  da  mefma  Ordem  nefte  Reyno,  Bifpo  eleito 

de  Tibcriades,  pfimeiro  Bifpo  de  Ceuta,  Primaz  da  Afri- 
ca, c  Biípo  da  Guarda  ,  Capellaô  mór  deIRcy  Dom  Af« 

fonfo  V.  do  fen  Confelho,  e  expediente,  e  feu  Embaxa» 
dor  a  Hungria,  e  Roma,  onde  confeguio  defan<xar-íc  a 
Comarca  de  Valença  do  Minho  do  Biípado  de  Ti»y  ,  c  a 
izençaõ  dos  Medrados  das  Ordens  Militares  de  Santiago, 
c  Aviz,  das  Ordens  de  Velles,  c  Calatrava.  Cero  facul- 

dade do  Papa  Pio  V.  inftituhio  hum  Morgado  para  Dom 

Joaõ  Manoel ,  e  em  fua  falta  para  íeu  irmaô  Dom  Nu- 
no Manoel,  filhos  de  Jufta  Rodrigues,  e  nomeou  a  mef- 
ma por  adminiílradora  do  morgado  na  menoi  idade  dos 

mcfmos  feus  filhos.  Dizem,  cjue  cempoz  algumas  obras, 

e  entre  ellat  huma  intitulada  Regra  cie  vrwr  em  pez.  Fa- 
leceo  o  íenhor  Dom  Frey  Joaô  Manoel  em  Lisbca  nefte 

dia,  pelos  annos  de  1476'.  Jaz  no  Ccnvento  do  Carmo da  meíma  Cidade, 

iii. 

O  anno  de  1 570.  em  que  começou  a  romper  com 
grande  fúria  a  confpiraçaõ  uni*eifal  de s  Príncipes 

mais  poderofos  do  Oriente  contra  o  Impei io  Português 
na  índia,  fendo  Vice-Rey  o  famofo  Dora  Luiz  de  Attai- 
de,  fahio  o  Achem  a  fazer  o  feu  papel  naquella  farça  , 

que  fe  lhe  trocou  cm  tragedia  ;  Lançou  ao  mar  huma  Ar- 
mada de  feííenta  velas  ,  todas  fortes  ,  e  bem  fornecidas 

de  gmte,  e  muniçoens:  Vinha  por  General  o  Príncipe 
herdeiro  daquelle  Rcy  ,  c  ern  fua  companhia  os  pnnei- 
paes  do  Reyno,  empenhados  em  merecerem  com  acçoens 
illuílres  a  graça  do  novo  Sol ,  deftinado  para  Senhor  de  to« 
dos  ,•  Encontrou-fc  efta  Armada  com  a  noíla  ,  que  tra- 

zíamos 
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ziamos  naqueiles  roam  ,  e  conílava  de  quatorze  velas ,  de  P'a  2"* 
que  era  Capitão  roòr  Luiz  de  Mello  da  Silva.   Enveftiraôp,    ,, 
duas  Galtz  inimigas  com  a  noíía  Capitania,  mas  cita  def* 

pedio  fobre  a  que  vinha  diante  hum  canhaõ  de  balia  miú- 
da com   tanta  felicidade  ,   que  correndo   leda  a  eexia  de 

proa  a  popa,  kvou  grande  parte  dos  remeiros,  e  íolda- 
dos,  e  entre  eftes  ao  mefmo  Principe  General,   que  logo 
cahio  morto  ;   Desbaratada  a  primeira  Galé  ,  enveftio  a 

noíía  Capitania  coni  a  fegunda ,  e  ao  mefmo  tempo  fe  ba- 
ralharão reciprocamente  as  outras  velas  ,  c  as  noffas  dif- 

pararão  huna  tal  furriada  de  artelharia  ,   de  bombas,  de 
panellas  de  pólvora,  e  outros  artifícios  de  f  go,   que  por 
largo  cfpaç  >  ,    ficarão  todos  envoltos  em  fumo  ,  fem  fe 
verem  huns  aos  ootros ;   Aberta  aquclla  Cerração  ,   viraõ 

os  Portuguezes  ,    que  haviaó  feito    nos  inimigos  hum  ef- 
trago  fita!  ,  e  renovando  a  peleja  com  ardcntiílima  impref- 

faõ  ,   obrando  gloriofos  feitos,   metendo  humas  embarca- 
çoens  no  fundo  ,   e  rendendo  outras  ,   onfeguiraô  huma 
completa    vitoria  ;    Morrerão  dos  inheis   mil    e  duzentos; 

em  que  entrou  (  como  diííemos  )  o  feu  Principe  :    Perde- 
rão qoafi  toda  a  Armada,   e  a  Portugueza,  trazendo  à  toa 

tres  Galcz  ,   e  féis  fúrias ,   entrou  triunfante   em    Malaca- 
Succcdco  eira  nobililfima  facção  neílc  dia  ,  no  anno  aíli- 
rna  referido. 

IV. 

NO  mefmo  dia,  anno  de  1727.   houve  na  Cidade  do 

Porto,   e  no  Rio  Douro,   huma  grande  teropeírade, 

com  tantas  chuvas  ,  que  a  cheya  daquelie   Rio  chegou  á 
porta  traveíTa  da  Igreja  de  São  Pedro  ,   e  a  peida,  que  fez 
em  fazendas,   e  vinhas,  íe  avaliou  em  mais  de  cento  ,  e 

ííncoenta  mil  cruzados  $  afogou-le  muita  gente,-  cahirao 
os  muros  da  Cidade  em  varias  partes  ;  airuinaião-fc  mui- 

tas caías,   perdendo  fe  muitos  vinhos  ,  e  azeites  ;   levou 
a  corrente  pela  birra  fora  dous  navios  Portuguezes ,  que 
eftavão  com  carga  para  a  Bahia  ,  e  alguns  Inglezes ,  os 
quaes  fe  deifizeiao  na  Coita, v, 
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V. 
■ 

OPadfc  André  Luiz  ,  Jcfuita  ,  MeíTre  de  Rethorica  , 
e  Theoiogia  na  Univeríidade  de  Évora,  e  pagador 

egrégio,  compoz  dous  tomos  muito  eruditos,  intitulados: 
Moy/h  Pa/hr,  Auhcm ,  &  Oraior.  Foi  fabio,  e  Reiigio- 
fo  perfeito  -y  e  como  tal  le  lembraõ  delle  muitos  eferito* 
rei.  Mouco  em  Évora  íua  pátria  ,  ntíie  dia  ,  anno  de 
1630. 

VIGÉSIMO  NONO  DE  DEZEMBRO. 

I.  S.  Pro futuro  B.  C. 
II.  Jo ao  Rodrigues  de Sã,  o  dasGalez. 
MI.  0  famofo  Manoel da  Cofia. 
IV.  Fr.  Paulo  de  Azevedo  ,  Mártir. 
V.  Fr.  Bazdto  de  S\  Franctfco. 

1. 

AM  Profuturo ,  Africano  de  Nação  ,  e  hum 
dos  primeiros  diícipulos  da  Águia  da  Igreja 
Santo  Agoftinho,  e  tão  amado  entre  os  mais, 
que  lhe  deu  o  mefmo  Santo  Douror  o  nome 
de  Alter  ego :  Outro  eu :  He  onde  pòdía  chegar 

o  louvor  de  hum  Varaõ  iníígnemente  grande  dizer-íe , 
que  era  outro  Agoírinho  ,  e  muito  mais ,  fendo  o  rruímo 
ÁgoírJnh-)  o  que  o  diífej  PaíTou  Profuturo  de  Afiicaa  Por- 

tuga!, em  ferviço  da  Fé ,  e  da  Igreja,  e  foi  eleito  Arce- 
b;lpo  de  Braga:  Fundou  a  Religião  dos  Eremitas  do  feu 
Santo  Patriarcha,  nefte  Rcyno  ,  onde  viveu  muitos  an- 
noa  ,  efloreceu  em  virtudes,  e milagres,  e  em  longa  velhi- 

ce paiíou  ao  logro  da  Coroa  immortai. 

II. 
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Oaõ  Rodrigues  de  Sá,   foi  hum  dos  mais  esforçados ,  e 
bfioíos  Cavalleiros  do  feu  tempo;   Achou  fc  no  cerco 
de  Lnboa  ,  íeguindo  as  partes  ào  Medre  de  Aviz  ,  e  em 

hum  combate  ,  que  houve  no  Rio  ,  entre  as  Galez  de 
Portugal,  e  as  de  Caftella ,  eftando  jà  rendida  huma  das 

nefla» ,  entrou  nella  com  eípantofa  velocidade,  e  deftimi- 
da  refoiuçaô  ,  acompanhado  de  hum.fó  Pagem  feu  ,  e  fez 
tal  deftroço  nos  inimigo»,  que,  comp  fefobreelíes  cahi- 
ra  hum  rayo  ,  a  que   naõ  podem  reíiftir  as  penhas  mais 
fortes,   lhe  largarão  a  Galé,  e  muitos  a  vida  ,  com  gloria 
imraortal  do  valeroío  Cavalleiro  i  que  ,   eímalrado  com 

quioze  feridas,  foi  recebido  nos  braços  do  feu  Príncipe, 
entre  vivas,  e  aplaufos  de  huma  Nação  ,  entre  pafmos  ,  e 
temores  da  outra  :    Por  efla  caufa  ,  foi   chamado    0  das 

Galez,   Na  batalha  Rtal   de  Aljubarrota  ,  procedeu  com 
eíbemado  valor:   Aííim  na  conqoiíta  de  Guimaraens  ,que 

entaô  feguia  a  voz  dos  Caíldhanos ;   Aili  obrou  illuftriííi- 

mas  acçoens  ,  e  recebeu  perigofas  fuidas:   Achou- fe  tam- 
bém na  tomada  de  Ceuta  ,  já  cm  mayor  idade  ,  mas  fem- 

pre  com  esforço  igual  ;  Nao  fervio  menos  aoíeuRey  nas 
acçoens  policiess  ,  que  nas  militares  j    Foi  Embaxador  a 

Roma,  fendo  Pontiflce  Bonifácio  IX.   e  ,  vencendo  gran- 
des dificuldades  ,  coníeguio  a  diípenfa  para  o  cazamento 

deEíReyDom  Joaõ  I.  a  que  obílavâ  o  ferMeftre,   e  Ca- 
valleiro proieífo  da  Ordem  de  Aviz  j   O  mefmo  Rey  lhe 

oco  o  orneio  de  feu  Camereiro  mor  ,   que  fe  continuou, 

com  poucas  interpolaçoens  ,   em  íeus  nobiliíTimos  deícen- 
tientes ,  e  ihe  fez  outras  grandes    mercez  j   Faleceo  nefte 
dia  ;  anão  de ...  . 

III. 

Dia  20. 

de 
Dezéb. 

Anoel  da  Coíta,  famofífíimo  Jurifconfulto,  chama- 
do por  anconomaíia  o  Suttl :  levou  em  Coimbra  , 

por  oppofiçaô  a  Cadeira  de  Prima  de  Leys ,  fendo  feu  op- 
pofuor  Ayres  Pinhel ,  o  qual  fe  refentio  iobre  maneira, de 

Aaaa  fer 
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Diaapfcr  vencido  ,  c  publicou,  que  o  fora  por  íoborno  dos  vo- 
^  tos  ,  c  com  efte  pretexto  íe  paílou  a  Salamanca  a  oppor- 

eze  '  fe  também  à  Cadeira  de  Prima  de  Leys ,  que  entaõ  cfta- 
va  vaga  naqaella  Univerfidade  j  Manoel  da  Coita  ,  com 
briofa  refoluçaõ  ,  por  dcfmentir  aimpoílura  do  íoborno, 

o  feguio,  deixando  a  Cadeira  de  Coimbra,  de  que  já  el- 
tava  de  pofíe ,  e  chegou  a  Salamanca  a  tempo  ,  que  ape- 

nas teve  doas  horas  para  fazer  a  lição  fobre  o  ponto,  que 
lhe  derão ,  c  com  as  efporas  nos  pès  fubio  à  Cadeira  ,  c 
leo  com  admiração  univeríal  doa  Meftres  ,  e  EHudantes, 

c  como  alguns  deftes ,  pelo  divertirem,  ou  provarem  ,  co- 
mcçaííem  a  dar  pateada ,  elle  ,  fem  perturbação  bateo  na 

Cadeira,  e  diííe  :  Audite  ,  audite',  Altum  Perpimanum  au- 
àtth ,  e  fahio  com  todos  os  votos  Lente  de  Prima  ,  fican- 

do o  Pinhel  vencido  fegunda  vez.  Sendo  já  velho,  per- 
guntado ,  quem  lhe  poderia  fueceder  na  Cadeira  ?  Rcf- 

pondeo  :  Ahi  eftã  meu  filho  Jorge  da  Cofia ,  que  Jabe  hum 
pouco  mais,  que  Baldo,  e  quafi  tanto  como  eu  :  C^mpox  ,  e 
imprimio  doutiílimos  livros  de  Direito  ,  que  ddrrrpcnhão 
bem  cilas,  que  parecem  arrogâncias :  Foi  cxcdlente  huma* 
nifta,  e  compoz  os  verfos  Latinos  com  grande  felicidade, 
Faleceo  neftedia,  anno  de. .. . 

IV. 

FR.  Paulo  de  Azevedo  ,  Francifcnno,  Portuguez  ,  na- 
tural da  Cidade  do  Porto,  foi  grande  Miniího  Evan- 

gélico» Reduzio  à  Fé  de  Chriíro  innumeraveii  Gentios  na 
Ilha  àt  Santa  Cruz  ,  chamada  Hefpanhola  ;  e  em  outras 
terras  da  índia  Occidental.  Em  ódio  de  noíía  Santa  Fé,  pa- 
deceo  martírio  em  Colican  nefte  dia  ,  anno  de  i  5  8  5.  Mui- 

to tempo  depois  de  morto,  foi  pelos  Heípanhoes  achado, 

efepultado  feu  corpo,  que  acharão  iateiro ,  incorrupto,  c 
intado  das  aves,  e  feras. 

V, 
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555 Dia  29. 

de 
Dezéb. 

R.  Baíilío  de  S.  Franciíco  ,~  natural  de  Santarém,  re- 
ccbeo  em  Itália  o  habito  de  Carmelita  DtTcalço ,  c 

com  licença  de  Teus  Prelados  foi  promulgar  o  Evangelho 

na  Per  fia  •  Depois  o  mandou  o  Geral  da  íua  Ordem  edifi- 
car hum  Convento  em  Baííorá  na  Ilha  Dezerta  ,  o  que 

confeguio  felizmente,  porque  atrahiodo  a  vontade,  e  fa- 
culdade do  Baxá  daquella  Província,  crigio  em  Baííoiá  o 

Convento,  que  governou  treze  annos ,  e  foi  o  primeiro  , 
que  a I li  Celebrou  o  facrifício  da  MiíTa  ,  e  pregou  a  Ley 
Evangélica  em  trez  idiomas  Perfíano  ,  Arábico  ,  e  Tur- 
quefeo.  Paffou  ao  monte  Carmelo  ,  onde  foi  hum  dos 

feus  primeiros  Reítauradores ,  e  fegundo  Prelado  do  Con- 
vento, que  fez  erigir  a  fua  Ordem  no  mefmo  monte,  no 

qual  faleceo  o  Padre  Fr.  Bafiiio  neftc  dia,  anuo  de  16J4. 
com  fama  de  graode  Operário  Evangélico. 

Aaaa  ij TRIGEJ 
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Dia  $o. 

Dezeb. 

TRIGÉSIMO  DE  DEZEMBRO. 

I.  Toma  pojje  do  Governo  do  Reyno  o  Infante  Dom  Pedro,  ir- 
mão delRey  D.  Duarte, 

II.  Confegue  Lopo  Soares  de  Albergaria  fobre  Panane  huma 
iiluflre  Vitoria. 

III.  Entra ,  e  arraza  Dom  Francifco  de  Almeida  a  Cidade  de 
Dabul. 

IV.  0  Padre  Manoel  Alvares. 

V.  Miguel  de  Moura. 
VI.  0  Padre  Manoel  de  Sà. 

I. 

OGO,   que  morreo  ElRey  Dom  Duarte,   fc 
abrio  o  feu  Teftamento  ,  e  íe  achou  ,  que 
ncllc  ordenava  ,  foííe  a  Rainha  Dona  Leo- 

nor, fua  mulher,  governadora  doReyno,6 
Tutora  ,  e  Curador  a  de  feus  filhos ,  atè  a  ida- 

de competente  do  Príncipe,  e  novo  Rey  Dom  Aífonío  V» 
Os  lutos,  e  lagrimas  ,  de  que  íe  via  cubeuo  o  Reyno, 
naõ  deraõ  entaõ  lugar  a  outros  penfamentos ,  com  que 
a  Rainha  entrou  a  governar  íem  contradição.  Mas  pou- 

co depois  fe  devidio  o  Reyno  cm  diverfos  pareceres  ,  fe- 
gundo  os  fins  do  zello  ,  ou  da  conveniência  de  cada  hum. 
Huns  diziaò  :  Que  Portugal ,  Reyno  taõ  belicofo  ,  e  que 
atè  no  nome  íe  prezava  de  Varonil,  naõ  citava  bem  no 
poder  de  huma  mulher:  Que  os  ódios  entie  cite  Reyno, 
e  o  de  Caftella  ,  pela  guerra  antecedente  ,  mais  eítavaõ 

disfarçados,  do  que  eíquecidos,  e  íe  podiaô  temer  peri- 
gofas  confequencias ,  efiando  no  Trono  ,  quem  eia  mais 
para  defejar  as  vitorias,  que  para  confeguíllas  :  Qjie  o 
Rey  menino,  criado  no  regaço  de  fua  Mãy  ,  fahiria  fem 
davida  afeminado,  e  para  pouco  ,  em  grave  offenfa  do 
brio  Portuguez ,  coítumado  a  pelejar  ,  e  vencer  á  vifta 
dos  feus  Reys,  valer  ofos,  e  guerreiros:  Que  fe  acharão  na 

€or- 
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Corte  muitos  infantes  ,  ornados   de  bizarras  prendas    de  Dia  ̂ o. 

valor,  e  prudência;   É  que  a  hum  delles  fe  deviaõ  entre-       e„, 
gar  as  redeai    do  governo  ,  atè  que  EIRey  tiveffe  annos 
para  o  íer  no  exercido  ,    como  o  era   pelo  naciroento. 
Outros  difeorriaõ  ,  e  inftavaõ  :  Que  fe  devia   obfervar  a 
difpofiçâõ   do  Rey  defunto  ,  o  qual  Coubera  muito   bem 
o  quanto  podia  fiar  da  Rainha  ,  na  qual  vira,  e  admirara 
fempre    excellentes  viitudes ,   iguaes  a  qualquer   grande 
emprego:  Que  entregar  a  Regência  a  algum  dos  Infan- 

tes ,  feria  introduzir  entre  elles  mefmos  difeordias,  e  fac- 

çoens  nos  povos  ,  com  evidente  prejuízo  do  bem  cora» 
mum  ,   e  da  publica  tranquilidade  :  Que  para  a  guerra, 
quando  a  houveííe  ,   maií  expeditos  fe  achariaõ  os  mefmos 
Infantes    para  empunharem    a  cfpada  ,  citando  em  outra 
mão  o  Cetro.    Aos  difcwfos  fc  fcguiraõ  graves  tuibulcn* 
cias  ,   e  commoçoens  ,  atè  que  ,  junto  o  Reynoem  Cor- 

tes,  prevalcceo  aparte,  que  proclamava  ao  Infante  Dom 
Pedro  para  Regente  doRcyno,   e  vencidas  grandes  difi- 

culdades, fe  dilpoz  a  execução  nefta  forma.   Fizcraô  viro 
Rey  menino  da  Villa  de  Alenquer,   onde  eftava  com  fua 
Mãy,  de  cujos  braços  o  arrancarão,  fem  attenderem  às 
queixas  do  amor  ,    nem  ainda   aos  br3doi  da  veneração, 
que  deviaô  a  taõ  alta  Princeza.   Foi  EIRey  conduzido  por 
mar  a  Lisboa  ,  e  recebido  de  toda  a  Corte  com  arTtctuo- 
fas  demonftraçoens  de  gofto  ,  e  alegria.  O  Infante  Dom 
Pedro  lhe  pegou  do  eftribo  ,   e  pofto  a  cavallo ,  e  também 
os  Infantes,  precedendo  toda  a  Nobreza  a  pè  ,  abalarão 

para  a  Igreja  Cathedral ,  e  delia  para  o  Palácio  da  Alcá- 
çova, onde  ,  lentado  EIRey  em  eminente  Trono,  lhe  be» 

jaraõ  a  mão  todos  os  Infantes  ,  Títulos  ,e  Fidalgos,  e  o 
Infante  Dom  Pedro  lhe  entregou  o  Sello  Real ,  e  EIRey 
o  entregou  logo  ao  mefmo  Infante,  que  por  ede  modo 
tomou  poíTe  do  governo  ,  do  qual  ,  os  princípios    forao 
violentos,  ob  progreífos  juftiflcados  ,  e  os  fins  infeliciííi- 
roos.  Fez-fe  efta  folemne  ,  c  memorável  função  neíle  dia, 
anno  de  1430. 

II. 
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Dia  io, 

*  II. Dezéb. 

EM  Panane ,  Cidade  do  Malavar  ,  c  hum  dos  mais  fre» 
qaentados  portos  do  Rcyno  de  Ca!icur>  fe  achavaõ 

neíte  dia  ,  anno  de  1504.  dezafetc  nãos  greças,  pc.ftas 
à  carga,  bejando  a  terra  com  as  proas,  e  com  as  popas 

juntas  ,  e  encadeadas  para  a  parte  do  mar  ,  em  forma, 

que  reprefentavaõ  huma  foberba  Fortaleza:  Eftavaô guar- 
necidas para  a  mefma  parte  com  muita  artelhana  ,  e  cjoa- 

tro  mil  homens  de  guerra,  Mouros,  e  Turcos,  gente  cf- 
colhida  ,  e  bem  armada.  Enveftio  o  General  Ponuguez 

Lopo  Soares  de  Albergaria  efta  grande  maquina  com  tre- 
zentos e  íeífenta  homens  ,  em  quinze  bateis  ,  e  d>  as  ca- 

ravellas.  Quem  negará  ,que  huma  tal  refoluçaõ  teve  mais 

de  temeridade,  que  de  valor?  Mas  contra  toda  a  cfpaan- 
ça  os  defempenhou  o  fucccíío  ;  Porque,  febre  duriííimo 
combate,  foraõ  rendidas  ,  e  queimadas  as  dezaíetc  nãos, 
com  morte  da  mayor  parte  de  íeus  dtfeníores  :  Durou  o 
portentofo  conflicto  dtfde  a  primeira  luz  da  manha  ,  acê 
o  mtyodia:  Dos  Portuguezcs  morrerão  vinte  e  trez  ,  c 
ficarão  cento  e  fetenta  feridos. 

111. 

DAbul  ,  Cidade  marítima  da  Coita  do  Malavar,  hu> 

ma  das  mais  ricas,  e  popuiolas  do  Oiicnte,  íugei- 
ta  ao  Sabayo  ,  Princepe  de  grande  reputação  ,  e  poder 

naquellas  partes  ,  guarnecida  com  íeis  mil  homens  de 
guerra  bem  armados,  e  de  artelharia  groça,  c  miúda,  e 
cercada  de  dobrados  muros ,  e  cavas ,  foi  entrada  ncftt  dia, 

anoo  de  1508.  pelo  famofo  Vice-Rey  Dom  Francifco  de 
Almeida,  com  morte  de  mil  e  quinhentos  Mouros,  fobre 
hum  bem  ferido  combate,  que  durou  âc(âe  as  dez  horas 
da  manhã  ,  até  fe  pôr  o  Sol ,  e  colhido  hum  riquiffímo 
defpojo  ,  foi  a  Cidade  entregue  ao  fogo  ,  e  reduzida  a 
cinzas. 

IV. 
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1  V  •  Dezéb. 

O  Padre  Manoel  Alvares  ,da  Companhia  de  Jefu  ,  na^ 
toral  da  Ilha  da  Madeira  :  eníinou  muito»  anoos  as 

lmgoa»  Latina,  Grega,  e  Hebraica:  Compoz  e.m.  proza, 
c  verio  a  Arte ,  conhecida  pelo  feo  nome  ,  e  que  lho  fez 

immortal  em  todas  as  Naçoens  da  Europa  ,  porque  em  to- 
das hc  obra  eftimadiílima,  e  muitas  ufaõ  delia  no  eftudo 

da  Latinidade  ,  reconhecendo,  e  confcíTando  t  a  elegân- 
cia, e  clareza  ,  com  que  dá  a  preceber  a  Gramática:  Em. 

Portugal  fe  uza  delia  geralmente:  eíereveo  mais  hum 

tratado  de  menfwn  ,  pondertbus ,  6r  numh^  Neftc  dia  ,  an- 
no  de  1581.  faleceo  no  Collegio  de  Évora,  onde  foi  Rey* 
tor  ,  c  também  dos  de  Coimbra  ,  eLisrbcta,  e  Prepofitoda 
Cafi  de  S.  Roque. 

V. 

a 

Igael  de  Moura  ,    ham  dos  homens  mais  fingula- 
res  do  feu  íeculo  :    Naceo   em  Lisboa  de  pays  no* 
O  primeiro  Conde  da  Caftanheira  o  creou  em  fua 
e  o  amou  como  filho,  e  lhe  mandou  enfinar  as  le- 

tras humanas,  e  ointrodazio  no  Paço  com  EIRey  Dom 
Joaõ  111.   onde  começou  a  íervir    com   grande  aceitação 
do  mclmo  Rey  ,  por  moíte  do  qual  entrou    em  grande 
valimento  com  a  Rainha  Dona  Catharina  ,  e  muico  mais 

cem  EÍRey  Dom  Sebaftiaô ,   que  o  fez  Secretario  de  Eíla- 
do  ,   e  Efcrivaõ  da  Puridade.    Partindo   o  meímo  Rey  a 
primeira  trez  para  Africa,  o  mandou  de  Caíc2es  ao  Cardeal 

Henrique,  com  ordem  para  que  ficaífe  com  o  governo  do 
Reyno,   e  no  cafo  de  o  Cardeal  naõ  aceitar,   ficafle  eile 
Miguel    de  Moura  por  Governador  ,   roas  guiado    da  fua 

rr.odeítia  ,  c  prudência,   por  fugir  a  cftai  honra  ,   de  que 
podiaõ  reíultar  efcandalos ,  edifençoens  ,  excedeo  a  or- 

dem de  EÍRey,  c  apertou  o  Cardeal,  dizendo,  que  EI- 
Rey  lho  mandava  como  avaífallo.   Quando  pârtio  o  roef- 
mo  Rey  para  Africa  a  fegunda  vez ,  o  deixou  com  voro 
co  Confelho  de  Eílado,  e  com  a  chave  do  Ccfie  do  feu 

final. 



m        anno  Histórico 
Dia  $o.  final.  Feito  Rey  o  Cardeal  Dom  Henrique  ,  e  logo  Fi- 

n  e„,  lippe  II.  ambos  lhe  continuarão  as  mefmas  honras,  e  as 
'meímas  cftimaçoens  •  e  por  aufencia  do  Cardeal  Alberto, 
o  nomeou  Filippe  hum  dos  Governadores  do  Reyno.  Foi 

couía  notável  ,  que  fendo  encontrados  EIRcy  Dom  Se- 
baftiaõ  >  co  Cardeal  Dom  Henrique  ,  e  a  Rainha  Dona 

Catharina  ,  todos  fe  fiaraõ  deile  ,  como  íe  íó  fora  priva- 
do década  hum  j  deforte  ,  que  íe  dizia  naqulle  terrpo: 

Que  hum  eraõ  da  Rainha  ,  outros  do  Cardeal  ,  ouuoí  de 

El  Rey  ,  e  Miguel  de  Moura  de  todos  :  Nunca  revelou  fe- 
gredo  de  hum  ao  outro;  os  Reys  Dom  Sebaíriaõ  ,  e  D. 

Filippe  lhe  efereveraõ  muitas  vezes  da  íua  rrão.  Foi  ca- 
zado  com  Brites  da  Cofta  ,  mulher  nobre  ,  e  de  excel- 
lentes  virtudes:  Por»  naõ  terem  filhos  aplicarão  todos  es 
feus  berts  para  a  fundação,  e  rendas  do  Moftciro  das  Ca- 

puchinhos Defcaíças  de  Sacavém  como  dizemos  em  outi  a 

zembro.e'  parte  ;  oelle  fe  recolheo  Brites  da  Cofta  ,  logo  depois 
da  morte  de  feu  marido  ,  e  nunca  mais  fe  deixou  ver  ,  nem 

fallar  de  peííba  alguma  de  fora.  Morreo  Migue!  de  Moura 
nefte  dia,  anno  de  ióoo.   Jaz  no  íobredito  Moftcuo. 

vi. 
^j  ■ 

'Anocí  de  SA  ,  natural  de  Villa  de  Conde  ,  da  Com- 
panhia dejefu  ,  onde  entrou  de  quinze  annos  de 

idade  noCollegio  -de  Coimbra  ,  foi  Lente  de  Filoíofia  na 
Univeríidade  deGandia  ,  e  hum  dos  primeiros  do  Coile- 

gio  de  Rofna  da  mefma  Companhia,  onde  leu  Theolo» 
gia  eípecaiativa  ,  c  expoíitiva  ,•  e  também  o  primeiro  da 
Companhia,  que  nâquella  Cidade  prezidio  concluzoens 
publicas  das  melmas  faculdades  $  o  que  fez  em  oito  dias 
contínuos  com  grande  concurço  de  Cardeaes,  Prelados, 
e  de  muitas  peífoâs  doutas  ,  que  admirarão  muito  a  fua 

vafta  feiencià ,  e  religiofa  modeftia.  Foi  Vifirador  dos  Col- 
Jegios  deTofcana,  c  lançou  os  primeiros  fundamentos  no 
de  Milaõ.  Por  ordem  do  Summo  Pontífice  Saô  Pio  V.  af- 

íiftio  com  o  Padre  Pedro  Parra  à  emenda  da  imprcíTaõ  da 

Biblia.  Foi  Varaõ  eminente  em  letras,  evirtud^s,-  ehum 

dos  primeiros,  que  illoftrarão  a  fagrada  Religião  da  Com- 

panhia, 
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panhia ,  c  afcrvio,  c  a  Igreja  Catholica  ííncoenta  annosDia^o. 
completos    cm  continuo  exercício  de  eníinar  ,  cíCTever>D   ̂ , 
pregar  ,  e  confeíTar.  O  meimo  fez  também    cm  Loreto, 
G.QOva,  eArana,  onde  morreo  neíle  dia  9  anno  de  1506. 
com  íetenta  e  íinco  de  idade,  c  com  maravilhofos  íinaes 

de  bemaven.turado,  c  celebron-fe  o  feu  enterro  com  gran- 
de concurlo  ,  pompa  ,  e  piedade.  Efcreveo  fobre  os  qua- 
tro Evangelhos,  huns  breves,  c eruditos Efcolios,  impref- 

fos  em  Anvers    na  oíficina  Plantiniana  de  Morcto,  anno 

de  1596.   Mais  humas  Annotaçoem  Jobre   a  Rfcrttura  fa* 
grada,  em  que  fe  explicaõ  muitos  lugares  difficultofps  com 

admirável  brevidade,  e  noticia  das  lingoas  Hebrea,  Cal- 
dea  ,  c  Grega  ,  cm  cjue  foi  erudito.  Obra  conciza  ,  m2S 

muito  doara  ,  e  trabalhada  ;  impreífa  na  íobredita  oífici- 
na  ,  e  no  meímo  anno.    Cornelio  Alapidc  a  elogia  mui- 

to no  proemio  aos  Profetas  Menores.   Efcreveo  mais  Afo- 
rijmos  de  Cunfeffores ,  colhidos  das  fentenças  dos  Doutores, 

c  addieiooados  com  o  eftudo  de  quarenta  annos.   Os  quaes 
foraõ  muitas  vezes  impreflos  ,  e  ultimamente  illuíirados 

com  annotaçoens  por  André  Viótorello  ,    e  dados  a  luz 

por  Balthezar  Bclero  ,  no  anno  de  1627.   Po*  cm  alfabe- 
to muitas  frâzes  ,  c  algumas  feotenças   da  Efcritura  com 

hum  copioíb  índice,  impreíío  em  Lcaõ  de  França,  anno 
de  ióoi. 

Bbbb 

TRI- 
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Dia  ;  i, 

TRIGÉSIMO  PRIMEIRO  DE 
DEZEMBRO. 

I.  Incêndio  fatal  em  Lisboa. 
II.  Nafce  a  Infante  Dona  Beatriz  ,  filha  de  EIRey  Dom 

Manoel. 

III.  feitoria  em  Chaul. 

IV.  Morre  a  Infame  Dona  Catharina  ,  Rainha  da  Gram 
Bettanha. 

V.  Dona  Ehtra  Maria  de  Vilhena ,  Condeça  de  Pontevel, 
VI.  0  Venerável  Padre  Fr.  Luiz  de  Granada, 

I. 
ESTE  dia,  anno  de  1369,  pelas  trez  horai 
antes  da  manhã,  fc  ateou  em  Lisboa  hum  fa- 

tal incêndio,   que  li  vou  aquclla  pai  te  da  Rua 

nova,   que  cahe  para  o  mar  ,  e  a  Rua  da  fer-» 
raria  (confeitaria  hoje)   e  Ver  do  pezo  j   Foi 

ineftimavel  a  perda  ,  e  eftrago  dos  moradores  em  vidas,  e 

fazendas  ;   E  foi  efta  a  primeira  ,   e  huma    das  mayores 
calamidades,  que  padeceu  Portugal  em  tempo  de  EIRey 
Dcm  Fernando. 

11. 

NO  raefmo  dia  ,  anno  de  1^04.  cm  qaarta  feira  , 
nafceo  em  Lisboa,  no  Palácio  da  Alcáçova  ,  a  In- 

fante Dona  Beatriz  ,  filha  fegunda  de  EIRey  Dom  Ma- 
noel ,  e  da  Rainha  Dwna  Maria,  que  depois  cazou  cem 

Carlos  Duque  de  Saboya. 

iii. 
Aõ  fofria  Mdique-Az  ,  Rey  de  Cambaya  ,  que  os 
Portuguczcs  ,  com  licença  do  Nizamaluco  ,  Icvan- 

taíTcraos  hama  Fortaleza  em  ChauJ ,  e  reíolveo-íe  a  im« 

pedila 
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pedila  com  mais  de  íincoenta  Furtas,  bem  guarnecidas  dcDia  ?'• 
gente  ,   e  arteiharia  ,  comandadas  pelo  fea  famofo   Ca-n  /:, 
pitaó   Aga-Mahamed  ;    o  qual  por  efpaço  de  vinte  dias 
fez  algum  damno   nos  noííos  navios  ;  mas  vendo  ,  que 
entre  nuvens  defumo,  de  balas  ,  e  frechas  ,  hia  crecen- 
do  a  obra  da  Fortaleza  ,    fe  retirou  para  Cambava.    Naô 

tardou,  porém  ,  muito  tempo,  que,  alentado  com  os  me- 

lhores Toldados  de  Melique-Az,  naõ  voltaíTe  fegunda  vez 
fobre  a  obra  da  nova  praça  ;  da  qual  já  era  Capitão  Hen- 

rique de  Menezes,  e  domar  António  Corrêa,  e  de  hum 
baluarte,  que  havíamos  levantado  na  barra  ,   Pedro  Vaz, 

com  trinta  Portuguezes.    No  íilencio  da  noite  fez  Aga- 
Mabamed  defembarcar  trezentos  dos  feus  Toldados  et  co- 

lhidos i  os  quaes  por  caminho  oceulco  chegarão  na  ma« 
nhã  dcfte  dia  ,  anno    de  1521.  ao  noíío  baluarte  ,   e  de 

improvizo  afoitarão  aos  noífos  trinta  ,   que  também  de 

improvizo pelejarão  como  trezentos,   atè  que  com  íeííen- 
ta  ,   capitaneados  por  Ruy  Vaz  Pereira  ,  foraõ  foccorridos, 

e  puzerão  em  fugida  poucos  mais   de  dozentos  ,   ficando 
o  refto  eftendido   naquelle  monte  :    dos  noííos  morrerão 

alguns  poucos,  cm  que  entrou  o  Capitão  do  Baluarte ,  na 
rodela  de  Pedro    de  Queiroz    fe  acharão  pregadas  vinte  c 
fete  frechas  ,   na  de  Manoel    da  Cunha  vinte  e  íinco  ,  e 
aííim  nas  de  outros.  No  mar  fe  combatiaõ  aomcfrnorem- 

po,  os  navios  de  António  Corrêa  com  as  Fuftas  de  Aga- 
Mahamed  ,   o  qual  com  muitos  mortos ,  e  feridos  dâ  nof- 
fa  arteiharia,  fe  fez  na  volta  do  mar,   donde  viera,  dei- 

xando-nos  efta  vitoria  ,  a  qual  quebrantou  o  animo  dos 

bárbaros ,  que  íeguiaô  a  parte  de  Melique-Az* 

IV. 

NO  mefmo  dia  ,  anno  de  170?.  faleceò  no  Palácio 

do  Campo  Real  ,  por  outro  nome  ,  Bempcíta  t  a 
feremífima  Rninha  da  Gram  Bcrtanha,  e  Infante  de  Por- 

tugal Dona  C^tharina  ,  filha  dos  Reys  de  Portugal  Dom 
Joaò  IV.  e  Dona  Luiza  ,  e  mulher  de  Carlos  II.  Rey  da 
Gram  Bcrtanha:  Foi  Princeza  dotada  de  ííngulares  pren- 

das ,  e  virtudes,  c  por  ellas  mereceo ,  e  confeguio  csa- 
Bbbj  ij  grados 
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Dia  ?i.  grados  cie  ElRey  ícu  marido  ,   c  as  eftimaçoeos  de  toda  a 
D-  éb   ̂a!te>  e  Naçaõ  Inglcza;   Mas  correndo  o»  tempos,  quan- 

do  já  fenão  eiperava  geração  daqoelle  matrimonio  ,  por 
efta  caula  ,   e  muito  mais  pela  diferença  de  Religião  ,  e 

pelo  zelo,  e fervor,   com  que  a  Kainha  favorecia,  quan- 
to lhe  era  poííível  ,  a  Catholica  Romana  ,   veyo  a  cahic 

cm  tal  indignação  ,   e  ódio  dot  Hereges  ,   que  fe  anima- 
rão dous  homens  viz    a  lhe  darem  Capítulos  cm  publico 

]uizo  :  E:ão  os  aceuzadores  ,  hum  ,  que   por  vários  deli- 
ctos ,  havia  fido  depofto  da  milicia,  em  que  exercitara  o 
cargo    de  Cjpitaõ  j  outro  ,  que  havia  fido  Re!igioíb  da 
Companhia  cmFiandes,  e  fe  paífou  a  Inglaterra,  onde 
com  o  habito,  defpio  a  Fé,  e  a  piedade:  A  ínílancia  da 
aceuzaçao  era  ,  que  a  Rainha   por  fugeftaô  do  Pontífice, 
e  de  outros  Príncipes  Catholicos  maquinava   a  morte  de 
íea  marido,  e  a  introducçaõ  da  Religião  Catholica  Ro- 

mana naquelle  Reyno  ,  e  a  do  Duque  de  Yorch  na  Coroa: 
Fomentavão  efte  incêndio  alguns  nobres  ,  c  entre  cllcs  era 

de  rmyor  nome  Milord  Herbert ,  grande  inimigo  da  Igre- 
ja Romana,  da  Rainha,  e   do  fobredito  Duque:   Vio-íc 

aquella  fenhora  em  grande  tribulação,  por  fer,  como  era, 
huma  Princeza  eftrangeira  ,  fem  filhos  ,  e  já  entaô  me- 

nos amada  de  EIRey  feo  marido,  e  que  fe  achava  em  hum 
Reyno  ,  onde   por  moitas  vezes  haviaõ  fido  cortadas  as 
mefmas  teftas  Coroadas ;  Mas  pondo  a  confiança  em  Deos, 
e  na  fua  própria  innocencia  ,  efperava  o  fucceílo.    Che- 

garão  eftas   noticias  a  Portugal  ,  e  logo   o  fenhor  Rey 
Dom  Pedro  II.   mandou  pela  pofta  a  Inglaterra  ,  com  o 
caracter  de  feu  Embaxador  extraordinário  ,  Henrique   de 
Souía  Tavares,   Marquez  de  Arronches  ,  o  qual  fazendo 
todos  os  bons  ofíicios  ,  que  convinhaõ  naquelle  cafo  ,  fe 
comprovou  a  innocencia    da  Rainha  ,  e    le  defmentio  a 

impoftura  dos  aceuzadores  ,  os  quaes  foraô  rigorofamen- 
te  caíligados ,  e  veyo    a  relultar   hum  effeito  totalmente 
encontrado  ao  que  os  Hereges  pertendiaõ  :  Porque  EiRey 
reconhecendo  o  erro  de  haver  dado  ouvidos  àqncllas  fal- 
fas  aceuzaçoens,  começoo  de  novo  a  tratar  á  Rainha  fua 

mulher  com  grande  amor ,   c  carinho,  e  a  Rainha  le  ani- 
mou a  entrar  na  diíficultoía  empreza  daConveríaõ  deEl- 

Re}: 
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Rey  j  o  qual  morrco  pooco  depois  verdadeiro  Catbolico,Dia  fi. 
recebendo  codos  os  Sacramentos  ,  e  como  a  tal  íe  lhe  fi-^  ̂  

zeraò  em  Roma  as  exéquias  publicas  ,  que  íe  coítumaô 
fazer  aos  Reys  ,  fiíhos  da  Igreja.  Por  morte  de  EiRey 
íeu  marido  ,  concorreo  com  grande  fervor  para  a  Coroa- 

ção de  EIRey  Jacobo  II.  Príncipe  taô  egregiamente  Catho- 
iico  ,  que  naô  duvidou  arriícar  ávida,  e  perder  a  Coroa 
em  obfequio  da  verdadeira  Fé:  Nas  revoluçoens  ,  que  o 

fizeraõ  íahir  de  Inglaterra  ,  refolveo  a  Rainha  fahir  tam- 
bém do  mefmo  Reyno,  naõ  lhe  fofrendo  o  Coração  vi- 

ver ,  onde  eia  tanto  mais  poderoía  a  violência  ,  que  a 

juítiça.  Voltou  a  Portugal  ,  c  paííando  por  França  ,  e 
Caftclla  a  mandarão  comprimentar  com  moftras  de  verda- 

deiro affe&o  ,  e  íomma  eftimaçaõ  os  dous  poderofos  Mo- 

narcas Luiz  XI V.  e  Carlos  II.  Nefte  Reyno  foi  hnm  Re- 
fugio univeríal  dos  pobres  ,  com  os  quaes  repartia  conti- 

nuas ,  e  grandiofaselmolas ;  Aííim  com  muitas  Igrejas ,  e 

Conventos,-  Edificou  o  Palácio  de  Campo  Real  ,  e  nellc 
erigio  buma  Capella  perfeitiífima  ,  com  bom  numero  de 

Capellaens  ,  e  Muficos ,  que  celebravaõ  em  Coro  os  Oífí- 
cio  Divinos,  a  que  aífiftia  fempre  com  ííngular  fervor,  c 
devoção  :  Governou  o  Reyno  duas  vezes  ,  por  impedi- 

mento de  íeu  irmão  o  f-nhor  Rey  Dom  Pedro  ,  e  nas  relo- 
luçoens ,  c  acertos  da  fua  Regência,  deu  altas  provas  de  igoal 
comprehcnçaõ,  e  valor  j  Até, que  largando  com  o  gover- 

no os  cuidados  públicos,  e  entregue  toda  ao  da  íalvaçaõ, 
íe  difpoz  fervoroíamente  para  aquelle  traníe,  onde  íe  ga- 

nha ,  ou  perde  a  Coroa  ,  que  naõ  tem  fim  j  Nelle  íe  houve 
com  admirável  conílancia ,  edefengano  ,  e  ííngulares  ex- 
preífoens  de  piedade  Catholica  :  Foi  íepultada  no  Real 
Convenço  de  Belém. 

v. 
NO  mefmo  dia  ,  em  Sábado ,  anno  dé  1 7 1  8.  cem  mui- 

tos de  idade  morreo  em  Li  boa  a  Condeça  de  Ponte- 

vel ,  Dona  Elvira  Maria  de  Vilhena  ,  mulher  do  Conde 
Nuno  da  Cunha  de  Ataide  ,  Governador  da»  armas  da 

Província  da  Beira ,  Prezidente  dos  tribunaes  da  Camera, 

do 
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Dia  ;  i. do  tabaco,  do  Comercio  ,  Embaxador  na  Corte  da  Gram 

de     Brrtanha.    Em  vinte  ,  e  hum  annos  de  viuva  guardou  em 

Dezeb.  ̂   caj*a  xx)tz\  clauiura.     Difpendeo  cm  obras  pias  grandts 
quantias  de  dinheiro.    Edificou  à  fua  própria  cufla  a  íum- 
ptuofa  ,  c  magnifica  Igreja  Paroquial  de  Noíia  Senhora 

8.  deSa-^j  Encarnação,  de  que  falamos  em  outra  parte,  e  a  re- lembro.       L .      i  1 1 
veftio  de  cxccllentes  mármores ,   pinturas  ,   c  ornamentos. 

Inftituio  na  mefma  Igreja  quatro  Capellas    de  Miflas  pela 
fua  alma,  e  de  feo  marido,  c  as  dotou  de  grande  renda. 

Por  humildade,  e  por  fugir  a  alguma  vangloria  jnaôquiz 
ver  a  dita  Igreja.  Jaz  nella  íepultada. 

vi. 
0 

NO  mefmo  dia  ,  anno  de  ij8  8.  com  oitenta  e  trez 
de  idade  ,  e  quarenta  e  íetc  de  aíTiftencia  em  Por- 

tugal,  faleceo  fantamente  na  Cidade  de  Lisboa  o 
Venerável  Padre  Fr.  Luiz  de  Granada  ,  natural  da  Cida- 

de do  mefmo  nome,  da  Sagrada  Ordem  dos  Pregadores, 
Foi  Mcftre  de  Filofofia  ,  e  Theologia  Efpeculativa  ,  Pole- 

mica ,  Moral  ,  e  Afcetica  ,  Varaõ  Apoftolico  ,  Meftrc 
univcrfal  do  Eípirito  ,  Vifitador,  e  Provincial  da  Piovin- 
cia  de  S.  Domingos  de  Portugal ,  eleito  de  commum  con- 

fenfo  pela  meíma  Província,-  na  qual ,  e  nefte  Rtyno  ,  era 
venerado  com  arfeótos  de  nacional,  eveneraçoens  de  San- 

to Foi  ConfeíTor  delRey  Dom  Joaõ  III.  da  Rainha  Dona 

Catharina,  e  do  Cardeal  Infante  Dom  Henrique,  e  feno 
o  feu  parecer  não  refolviaõ  os  negócios  graves.  Rcgeitoo 
com  grande  conftancia  ,  e  rcfoluçaõ  oBiípado  de  Vizcu, 

o  Arcebifpado  de  Braga  ,  e  a  purpura  Cardinalícia,  offere- 
cida  por  Sixto  V.  c  fc  dedicou  todo  ao  ferviço  de  Decs  ,  e 
do  próximo,  no  Púlpito  ,  no  Confeíílonario,  nasMiííoens; 
e  nos  piiííimos  ,  e  útil  iííi  mos  livros,  com  que  illuítrou  a 
Igreja  ,  principalmente  com  o  livro  de  ouro  da  Oração  ,  ei 
Meditação  ,  que  apenas  apareceo  no  mundo  ,  quando  fe 

vio  traduzido  cm  nove4  línguas.  Efcrcveo  mais  na  vulgar 
dez  livros  efpirituaes ,  cora  treze  Sermoens  das  principaes 

feitas  de  Chriílo  ,  c  Maria ,  a  que  fe  ajuntou  ,  cm  algu- mas 
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mas  impreffoens  ,  o  cxcellente  Tratado  ,  ou  Sermaó  dos0"?1* 
cícandalos ,  a  que  deu  morivo  a  Freira  da  Annunciada,  de  p     -. 
que  faliam©»   cm  outra  parte,  ícado  o  Mcftro    Fr.  LuÍ2 

de  Granada  hum  dos  muitos  homens  doutiílimos  ,  que  fe3°-  de 

enginaraõ  com  cila.  Na  lingoa  Latina  eícreveo  nove  to*    ay°* 
mo$  de  Sermoens,  c  de  Rethorica  fagrada.   As  eftimaçoeo*, 

e  aplaufos  dcQes  livros,  íaõ  incomparáveis.    O  Papa  Gre- 
gório XIII.  lhe  eícreveo  huma  carta  ,  em  forma  de  Breve, 

expedido  cm  Roma  a  21.   de  Julho  de  i  y  8  i.   em  que  lhe 
recomenda  com  muitos  louvores  a  continuação  dos  mef- 

moi  livros  ,   com  ai  ponderofas  palavras  feguintes.    Pro* 

fegui ,  pois ,   e  trabalhai  -}   e  levai  por  diante  ai  obras ,   que 
tiveres  principiadas  :  porque  fomos  informados  trazeis  algu» 
mas  entre  mãos  $  e  fazei  por  açaballas  para  faitde  dos  enfer- 

mos ,  confirm-açaõ  dos  fracos  ,  alegria  dos  fios ,  e  honra  da 

Igreja  Militante ,  eTunnfante.  Muiros  BHpot  ,  e  A*cebif- 
poi  concederão   Indulgências    a  quem  ler  ,    ou  ouvir  ler 
qualquer  p3itc  das  mefmas  obras,  por  entenderem  ,   que 
naõ  podiaõ  dar  às  fuás  ovelhas   melhor  paílo,    Teve  ar- 

dente candade  ,  eximia  pobreza,   profunda  humildade  ,e 
lublime  delapego  das  coufas  do  mundo.    Nas  alternçoens 
que  hoeve  ncfte  Reyno  com  a  invazaõ  dos  Caftelhanos, 

fendo  perguntado,  de  que  partido  ,  e  páreo  r  era  ?  Refpon- 
deo:  Nao  fou  Cajlelhano >nem  Portugtiez:  fou  Frade  de  Saa 
Domingos, 

F   I   M 

£p3&i 

PRO- 
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PROTESTO 
EM  obfervancia  dos  Decretos  Apoftoli- 

cos  ̂   em  nome  do  Author ,  e  meu,  de- 
claro 5  que  as  peflbas,  que  viverão  ,e 

morrerão  com  fama  defantidade  ,  e  os  mila- 

gres ,  efucceíTos,  que  excedem  as  forças  hu- 
manas ,  e  fe  referem  nefte  livro  ,  íem  eftarem 

aprovadas  pela  Se  Apoílolicaj  nao  tem  mais 
authoridade,  ou  certeza  ,  que  a  que  lhedaóos 
Authores,  que  primeiro  as  efcreveraõ  ;  e  em 
tudo  me  fugeito  àsdeterminaçoens  da  S.  LR. 

Lourenço  fujliniano  da  Annunclaçao. 

.( 

IN- 



DIÁRIO  PORTUGUEZ. 
569 

LICENÇAS. 
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DO  SANTO  OFFICIO. 

Aprovação  do  M.  R.  P.  Me/Ire  Jozè  frryano ,  Lente  de  Ft- 
lofofia ,  e  da  Sagrada  Tbeokgta  ,  e  Perfeito  dos  ejltidos 

da  Congregação  do  Oratório^  Ghialefiçcdor  do  Santo 
OJJictOy  Examtnador  dai  irez  Ordens  MJttares, 

eminentíssimo  senhor. 

I  eftes  dous  livros ,  fegundo  ,  e  te?cei;o  torro  do 

Anno  Pli/íonco  ,   que  comroz  «    Reveí-endin.rr  o 
Padre  Meftrc   Fraacifco  de  Santa   Ma*  ia,  Geral 

qae  foi   da  Sagrada  Congregação  do  Evangtiif. 
ta ,  e  pira  credito  defta  obra  bailava  o  nome  de  feu  Author, 
que  deixou  eternizado  em  muitas  outras  ,  que  já  correm, 
com  ge*al  aplaufo  ,  eeftimaçaô  dos  doutos. 

Eíles  dous  tomos  >  que  contém  os  últimos  oito  mezes 

do  anno,  faõ  em  tudo  femeihantes  ao  primeiro  j  e  cm  to- 
dos trez  devemos  ao  Autor  muitos  enros  de  splicaçsõ 

à  Hiftoria,  para  nos  dar  eíle  (ó  Anuo  Htflorico  ;  nó  qual 

revolvendo  os  Archivos  da  antiguidade  ,  renova  as  glo- 
ria* de  Portngit  ,  grangeando  para  íí  os  merecidos  cré- 

ditos de  Sábio:  Sapienliam  otnnntm  anúquornm  exqtmet  [a-  f  *9 
piem  ;  ou  como  Se  a  Tigurina  :  Sapitnttam  antiqmtatn 
txplorabit  fapiens,  &  fi 

Muitos  Autores  modernos  efereveraõ  ai  antiguida- 
des deite  Rtyno  ;  mas  nenhum  com  taõ  frliz  fueceflo. 

Alguns  quizeráo  dizer  de  novo ,  como  fe  o  compor  Hifto. 
Cccc  ria 
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ria  foííe  compor  hiftorias.  Naõ  afíim  o  Author  do  Anno 

Hiflorico  ,  que  como  verdadeiro  Sábio ,  guardou  o  conte- 
lho  do  Efpirito  Santo  ,  referindo  fielmente  os  íuectílos 
antigos  ,  como  andaõ  pelos  Autores  mais  famigerados; 

Verf.i.  Narrationem  virorum  nomtnatorum  conjervabtt.  Só  et  Ir  guar- 

dou à  rifea  as  apertadas  leys  da  Hiftoria,  cingindo-fe  á 
verdade  fem  afTectaçaõ  ,  nemliíonja;  e  íem  tirar  as  cou- 
fas  dos  feas  eyxos ,  refere  o  certo  ,  como  certo,  deixan- 

do o  duvidofo  na  mefma  duvida  $  que  he  o  que  mais  a- 
credita  a  finceridadeds  Hiftoria. 

Ncfta  difeorre  o  Author  por  todos  os  dial  do  anoo, 

que  por  iflo  lhe  deo  também  o  titulo  de  Dtarto  ,  referin- 
do as  coufas  mais  notáveis  deite  Reyno  ,  que  correfpon» 

dem  a  cada  dia ,  onde  acbaráõ  os  emiofos  todas  as  façanhas, 

e  acçoens  heróicas  daquelles  Portugutzes  antigos  t  que  mais 
floreceraõ  em  virtudes  ,  letras  ,  e  armas.  Nem  íe  achaia 

facilmente  eftado  ,  ou  condição  depcíToa,  que  aqui  não 
tenha  muito  ,  que  imitar,  e  aprender. 

Aqui  achaõ  os  bem  inclinados  claros  exemplos  para 
imitar  aos  judos,  e  virtuofos  ;  os  amantes  das  letras  for* 
ces  motivos  para  adiantar  os  feus  cítudos  ;  os  inclinados  às 
armas  novos  brios  para  mayores  progreííos.  Em  fim,  aqui 
aprendem  atè  os  PrinCepes  a  caítigar  os  pervertas,  e  di£ 

íolutos,  c  a  premiar  os  dignos,  e  beneméritos  j  como  a- 
conteceo  a  EIRey  Aífuero,  que  naõ  podendo  homa  noi- 

te conciliar  o  lono  ,  mandou  que  lhe  leífem  as  Hiftorias 
antigas  do  Reyno  :  Nocíem  illam  duxtt  Rex  infomnemy 

juffiique  fibi  afferrt  hijlortas  ,  Éf  anti  ales  prior  um  tempotum 
Irgt  fihi ;  cuja  liçaõ  o  incitou  a  deftinar  o  merecido  pre- 

mio ao  benemérito  ,  e  cíquecido  Mardoqueo. 
Todas  eftas  utilidades,  que  oíFerece  ao  bem  publico 

o  Autor  defte  Diário  ,  devemos  á  induítria  ,  c  diligencra 
do  Revercndilíimo  Padre  Doutor  Lourenço  Juftiniano  da 

Annunciaçaõ  ,  Ex  Geral  da  mefma  Congregação  do  E- 
vangelifta  ,  que  não  tem  trabalhado  pouco  nrita  obra, 
para  a  pôr  na  (ua  ultima  perfeição  ,  bulcando  fingulares 
noticias  para  encher  mnitos  dias  ,  que  o  Autor  ,  pre- 

ocupado da  morte  ,  tinha  deixado  em  aberto.  Mas  aqui 
fe  apura  a  noíTa  queixa    de  que   não  neceííitando   as  íuas 

obras 

Eftlier.6. 
i. 
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cbras  da  ultima  lima  ,  tanto  as  recate  da  noíía  veneração 

a  ina  rara  naodeília  •  que  cuidando  íó  em  dar  a  publico 
os  putos  de  eagenho  alheyo  ,  deixa  íepuitados  no  hlcn- 
cio  os  fingulares  partos  do  feu  raro  talento  ,  que  fendo 

luminar  máximo  no  Ceo  myftico  do  Sagrado  Evangeliíla, 
eiconde  as  luas  luzes  por  não  eícurecer  outras  menores. 

M.is  luppoftoque  a  fua  modeília  nos  deixe  queixofos, 
fempre  nos  achará  agradecidos  ,  por  nos  communicar  as 
finguiares  noticias  defta  obra  ,  a  qual  conhdero  muito  íua, 
pelo  incanlavel  trabalho  ,  que  tem  tido  nella  j  e  por  iífo 
ineímo  julgo  muito  digna  da  luz  publica.  ;  e  muito  mais 

por  não  conter  coufa  alguma,  que  encontre  nclTa  Santa  Fé, 
ou  bons  coílumes.  VolTa  Eminência  ordenará  o  que  for 

fervido.  Lisboa  ,  e  Congregação  do  Oratório  20.  de  Janei- 
10  de  173  J. 

Jozê  Ttoyano, 

Cc-c  ij  yipr0m 
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Apttvaçao  do  M.  R.  P.  Me/ire  Fr.  Luiz  de  Santa  Maria, 
Reh^iofo  Capucho  da  Província  da  Conceição  ,  Lente  da  Sa- 

grada Theologia,  Qualifuador  do  Santo  Ojjuto>  &c, 

EMINENTÍSSIMO   SENHOR. 

Andame  V.  Eminência  ver  eítes  oito  mezes  ,  que 
fa)t3Õ  ao  Anno  Htfiortco  ,  Diário  Portuguez  ,  obra 

poílhuma  do  Reverendiííimo  Padre  Mcítre  Frao- 
cifco  de  Santa  Maria  ,  Cronifta  ,  c  Geral  ,  que  foi,  da 

Eíclarecida,  e  Sagrada  Congregação  do  Evaogdifta  ,  que 
para  utilidade  publica,  e  credito  do  mtímo  Author  prin- 

cipal ,  pertende  imprimir  o  Rfverendiííimo  Padre  Mcftre 
Doutor  Lourenço  Juftiniano  da  Annunciaçaõ  ,  Ex- Geral 
da  mefma  Congregação  ,  Qualcficador  do  Santo  Oííicio , 
Examinador  dai  trez  Ordens  Militares  ;  e  laem  a  luz  com 

tanta  felicidade  ,  que  fendo  pouco  afortunados  os  partos 
de  Oito  mezes ,  elles  em  o  feu  o  alei  mento  lograõ  huma 
taõ  fublime  ventura  ,  que  com  genuíno  primor  das  pre- 
exceifas  obras  da  Divina  omnipotência  fe  oftentaò  emula- 

dores j  porque,  fe  na  creaçaõ  do  mondo  o  Artifice  mais 
fopremo  coílocou  em  oCeleftial  Firmamento  huma  vifto- 

Gen.ci.  fa  variedade  de  Eílrellas ,  Ftant  luminária  in  firmamento  Ca- 
//,   para,  como  mifteriofos  finaes  ,  demonílraílem  os  dias, 

Ibidem.  e  mais  os  annos  ,  Et  ftnt  in  fi<tna,  &  têmpora  ,  cjf  dies , 
Êf  annos ,   ou  já  profperos  ,  ou  já  adverfos,  como  adver- 

Hug.hic  tj0  Q  cardeal  Hugo,  Infigna  ferenttatis  ,  &  ttmpcjiattt ; 
nas  multiplicadas  paginas  ,  de  que  eíre  Anno  Htjlorico  íc 

integra  ,  põem  também  na  Efphcra  Lufitana  o  íeu  gra- 
viííimo  Author  huma  agradável  diveríiJade  de  Aftros ,  oue, 
como  fieis  monftradores  ,  com  evidencia  declaraô  aquel- 
les  dias  ,  e  annos  ,  em  que  Portugal  conleguio  ,  í  com 
não  pequena  admiração )  ímmortaiizar  oiro  nome,  pelas 
prorentofas  fiçanhas,  (  ou  felices  ,  ou  infauítas,  )  com 
que  os  feus  ,  a  todas  as  luzes  grandes  ,  inílgnes  filhos  af- 

íombraraõ  as  quatro  partes  do  mundo  ,•  nas  quaes  (  para 
fer  mais  bem  fuodadi  a  proporção)  cíks  brilhantes  Àírros 
da  terra  illuminaõ  glorioíamcntc  a  todos,  com  os  excefli- 

vos 
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vos  luzírnenros  de  taõ  incomparáveis  procfas,  aflim  como 
aqucllas  rcfplandccentes  Eftrcllas  do  Ceo  com  os  ac-tivos 

reíplandorcs  dos  feus  lnminofos  rayoi  a  todos  ventajoza- 
mentc  illuftraõ :  Et  pofmt  eas  m firmamento  Caít ,  ut  ̂ cerent  i^tV 

Juper  terram  ->  achando-fe  aqui  também  nefte  /lnno,  pelo 
que  tem    de  Htjlortco  ,  fcgregadas  as  luzes   da  verdade  do 
coníoído  ,  e  communicaçaõ  das  trevas :  Et  dividerent lu-tí.y     0 

/  •  r     j  i  t    i        IbiJ.v.i8 
cem,  ac  tenebras,  porque  aqm  ic  advertem  os  íens  relplan- 
dores  taõ  claros ,  que  nem  as  obfcuras  Cores  da  compo- 
íiçaõ  lhe  disfiguraõ  a  beleza  ,  nem   as  confuzas  íombras 

do  íilencio  lhe  oceultaô  a  fealdade  ,•  pois,  fem  artençaô  aos 
diòtames  da  lifonja  ,  relata  igualmente  as  virtudes ,  cos  ví- 

cios ,  o  valor  ,  e  cobardia  ,  a  ignorância,  epericia,  para 

que  ,  à  vifta  de  exemplares  taò  vários  ,   evitem   huns  os 

perigos,  em  que  naufragarão  miferavelmente  outros.  Aí- 
íim   fabe  ,   para  mais    fe  engrandecer  ,    cíle  íapicnriíTimo 
Efcritor  emular,  e  por  iflo  ,   íem  a  menor   coruroverfia, 
cíle  feu  fecundo  parto  ,   que  coníla  de  oito  mezes ,  tanto 
aos  creditos  de  hngular  fe  exalta  ,    que  naò  fe  divilando 
nelle  imperfeição,  que  o  desluítre,   em  tudo,  e  por  tudo 

logra  as  exctllencias  de  bom:   Et  <xtdit  Deus  quod  effet  bo-  Ibidem. 
num.     Bom  ;    porque    nos  differentes  íuCceílos  ,    que  refe- 

re ,   tudo  iaõ  novos  ,    e  fubidos    conceitos  ,     agudas  re- 

flexoens  ,    altos  ,  e  prudentes  documentos.    Bom  •   por- 
que   no  m  >do  íiagular  ,   com   que   os  expõem,  com  ad« 

xniraçaõ  fe  deviza  huma  vafta  ,  e  íelecla  erudição  ,   hu- 
ma  diícreta,  e  deleitavel  rethorica,   huma  fraze  taõ  natu^ 

ral  i  c  taò  pura,  que  abunda  de  aceyo  fem  artificio,  c  de 

gala  íem   arrectaçaõ.    Bom  •    porque    na   vafta  multidão 
de  prodigiofas  acçoens ,  que   laboriofamente  produz  ,  pa- 

ra todo  o  eílado,  e  condição   de  peííoas  prefereve  úteis ,  c 

peregrinas  doutrinas ;   poJendofe-ihe  aplicar ,  por  íer  taõ 

univcríal ,   aqudle  dito  do  fervo  do  Evangelho:  Pâttenttam  J^J" c* 
hahe  m  me ,   &  omnta  reddam  úbt ;  como  íe  ditfera  ,  Spetn 
tner  paciencta  para  me  ler  ,   tudo  achata  em  mim.    Bom  fi- 

nalmente, Et  M/da  Deus  ,  quod  effet  bonnm  ;    porque  n  lie 
íenaò   encontra    pciodo  ,    que    fe    opponha    às  vcrd<  des 
da  noíía  Fé,   nem  palavra,    que  deíhua  os  bons  coíluracs, 

Por  todos  cites  moti?03,  juíto  hc  fe  conceda  a  licença,  que 

fe 
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íc   pe<Je;   para  que  ,  aílim  corno  em   Athenas  aos  dia*  <Jò 
iça  Atino  correípondiaõ  as  Eítatuas  ,   que  erigirão  a   Dt- 
metrio  ,  como  eícreveo    Ft.  Pedro   Polo  ,    Tot  et  jtatuas 

PolotoTi.  /Jtheriís  líaliterunt  ,   quot  time  ea  natio  nnmerabat  dies  annt, 
"*   Í.T  1  CE  tJO 

Dieb.í.ítaííiiT)  também  ,  peio  meyo  da  eftampa,  tantos  fejaõ  oí  Si- 
mulacros ,  que  a  efte  famigerado  Heroe  fe  levantem  ,  quan- 

tos íaô  os  dias  ,  de  que  íe  compõem  eile  leu  Anuo  Hijio- 
rteo  ;  em  o  qual  dando-nos,  íobre  muitos  bons  dias  ,  bons 
annos  ,  adquire  para  íl  immortaes  glorias.  FJleheomtu 
parecer.  V.  Eminência  mandará  o  que  for  fervido.  Lisboa, 
Hoípicio  Real  da  Conceição  ,  <5.  de  Fevereiro  de  173o. 

Fr.  Luiz  de  Santa  Marta. 

Iílas  as  informaçoens  ,  póde-fe  imprimir  a  obra  doj 
oito  mezes ,  que  fJtaó  ao  livro  intitulado  Anno  Htf- 

torno ,  Anthor  o  Padre  Meftre  Franciíco  de  Santa  Maria; 

c  depois  de  imprcífo  tornará  para  íe  conferir  ,  e  dar  li- 
cença que  corra  ,  fem  a  qual  naõ  correrá.  Lisboa  10.  de 

Fevereiro  de  1756. 

Fr.  R.  de  Lancaftre,     Teixeira,     Cabeâo.     Soares.     Abreu, 

DO 
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DO  ORDINÁRIO 

Aprovação  do  M.  R.  P.  Me /ire  Fr.  Franctfco  Xavier  de  San- 
ta Tbereza  ,   Reltgtofo  do  Convento  de  SaÕ  Franctfco  da 
Qdadg ,  Ex- Leitor  da  Sagrada  Theotogta,  Acade- 

mico  da  Academia  Real  da  Hijloria  Portu* 
gueza,  e  dos  Árcades  de  Roma  ,  6fc. 

EXCELENTÍSSIMO  senhor. 

VI  0$  dons  Tomos  do  Anno  Hífiorico  ,  que  efcrcve o  o 
Reverendiílimo  Padre  Medre  Franciíco  de  Santa 

Matia,  c  que  quer  dar  ao  Prelo  o  Rcrciendiííimo 
Padre  Mcíhe  Doutor  Lourenço  Juítirmno  ,  c  neiles  naõ 
acho  coufa  ,  que  naõ  ieja  digna  de  louvor  ,  e  eítimaçaõj 
c  bafta  fer  obra  de  hum  talento  taô  conhecido  ,  e  taõ 

grande  para  merecerem  a  licença  ,  que  íe  pede  a  V.  Ei- 
cellencia  de  íc  publicarem  por  mcyo  da  cítampa.  Fite  hc 
o  mru  featimento.  V.  Excellencia  mandará  o  que  for  fer- 

vido.  Saò  Franciíco  da  Cidade  18.de  Outubro  de  1740* 

Frt  Francijco  Xavier  de  Santa  Thereza% 

Vlfta  a  informação  pòdem-fe  imprimir  os  livros  ,  de 
que  fe  trata  ,   c  depois  de  imprelfos  torna?  àõ  para  fe 

conferir  ,  c  dar  licença  para  que  corraõ.  Liiboa  10.  dcO« 
tubro  de  1740. 

Qomea% 

DO 

e 
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DO    PAÇO 
3 

Aprovação  do  M.  R.  P.  Me/fre  Fr.  Jozé  de  Oliveira  ,  da  Sa: 

grada  Ordem  da  Santijfima  'Trindade ,  l.ente  jubilado  . 
na  /agrada  Theologta  ,  &c. 

SENHOR. 

Anda-me  V.  Magellade  veja  eíles  dous  volume?, 
oo  os  oito  mezes ,  que  nefles  dous  volumes  compoz 
o  Revetendiííimo^  Padre  Franciíco  de  Sinta  Maria, 

Mettre  na  fagrada  Theologia  ,  e  Geral, que  foi  da  ínclita, 
iníígne  ,  e  íempre  venerável  Congregação  de  São  Joaõ 
Evangelifta  ,  e  lhe  informe  intrepondo  o  meu  parecer.  Não 

tem  eíli  obra,  findo  poílharua,  a  infiiicidade,  que  cilas  cof- 
tomão  ter  ,  pois  logo  foi  eícnta  com  tal  alma  ,  que  não 
neceílitava  da  vida  de  feu  Author  para  fe  animar  tedi  , 

porque  toda  elía  moílra  não  fó  o  Author  vivo,  mas  im- 

mortai  à  poíleridade,  e  para  que  a  pezar  do  tempo  fe  eter- 
nize na  memo  ia,  quer  fazer  .imprimir  u  Reverenditfimo 

Padre  Meftre  Doutor  Lourenço  Juíliniano  da  Annuncia- 

ção,  também  Geral,  que  Li  da  mefma  Congregação.  Sem 
embargo  de  que  já  em  outras  moitas  obras  tinha  o  Author 
eternizado  o  feu  nome,  e  moílrado  o  feu  relevante  talen- 

to j  ntíla, que  não  parece  tão  grande,  oclevou  ,  e  eterni- 
zoa  mais,  por  fer  para  ella  ncceííario  hum  mait  que  gran- 

de eíludo,  pois  fendo  hiíloria  ló  de  hum  anno,  he  de  to- 
dos os  feculos,  e  (endo  hiíloria  participar  de  Portugal  ,lhe 

era  neceíTaiio  revolver  todas  as  hiítorjas  univerfaes,  naõ  ló 

de  toda  a  Europa,  mas  de  toda  a  Afia,  de  toda  a  Africa, 

c  da  America  toda,-  porque  a  todo  o  mundo  chegarão  as  fa- 
çanhas dos  Portuguezes,  c  fe  mais  mundo  houvera,  lá  che- 

garão :  efereve  coníifo  as  hiíloria», mas  examina-as  <xa<f>", 
porque  naõ  eftá  na  difuzaõ  a  verdade,  fcicrevendo  (  caô 
falo  na  pureza  d  jeílylo  ,  porque  efle  bem  notório  he  na 

íua  Crónica  ,  que    como  Ceo  verdadeiramente  aberto  cx* 
Cede 
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cede  toda  a  admiração  )  a  verdade  íem  lifouja,  que  he 
hum  dos  msyores  perigos,  que  tem  os  Híftoriadores ,  cm 
que  faõ  quah  iniepai  aveis  o  ódio  ,  ou  o  amor  ,  e  em  en- 

trando qualquer  deftes  afTeòtos  ,  que  he  também  qu;<íi 
impoflivel  naõ  entrarem  ,  logo  entra  mcy  perigofa  z  ver- 

dade ,  e  muito  mais  fe  chega  também  o  temor  ,  ou  a  de- 
pendência; mas  todos eítes  Nós  Gordioi  cortou,  e  tidos 

eftes  impoííiveis  vencen  o  Antor  eicrevendo  os  lucceííos 
fern  ternor  nem  dependência  ,  íem  ódio  nem  amor ,  nuis 

que  a  verdade  da  hiftoria  $  e  obrigado  da  meli  >a  verdade 
íem  fasear  à  feveridade  de  Ceníor  ,  porque  efta  naõ  tira 
o  conhecimmto  daqueila  ,  digo  ,  fem  lifonja  ,  porque  ao» 
mortos  ningnem  adula,  porque  ninguém  depende  dtllei, 
que  he  eífcc  Diário  digno  da  mayor  eílimaçaõ  ,  e  muito 

do  ferviço  dos  Reynos  de  V.  Mageftade,  Os  livros  hiftori- 
cos  ,aífim  como  íaò  aquelles,  em  que  os  Reys  tem  mais  que 
ver  ,  (aõ  os  em  que  apolítica  tem  mais  que  efuup  hzar, 

porque  pode  haver  caíos  ,  que  ainda  referido*  com  ver- 
dade fincera  ,  ícjaõ  reprehençaó  fevera  j  lendo  noi  íuc- 

ceíios  paliados  arguidos  os  prefentes  ,  de  que  ha  muitos 
exemplos  em  humas,  contras  letras  ,  mas  ncfte  Diário  naõ 

achará  a  politica,  por  mais  melindrofa  que  efteja,  efteef- 
cruptslo  ;  porque  cftaó  referidos  com  tal  eftylo  ,  que  nem 
ceníuraó  os  paliados, nem  reprebendem  osptefentes,  antes 
no  exemplo  dos  parlados  repreíenta  aos  prefentes  o  que 
devem  fazer  ,  que  he  a  melhor  politica  para  falar  aos  fo- 
beranos,  fem  faltar  àChriftandade  ,  nem  ao  reípcito  ,  pois 
he  verdade  infalível  ,  que  para  fe  regularem  nos  fucccííos 

prefentes  ,  e  futuros  ,  tem  os  paííados  ,  como  pela  boc- 
ca  do  mais  fabio  Rey,  que  nunca  já  mais  teve  ,  ntm  hade 

ter  o  mundo  difle  o  Rcy  dos  Rcys  $  e  aífim  na«ò  tem  efta 
obra  nada  ,  que  encontre  o  íerviço  de  V.  Mageftade,  antes 

he  útil  ao  Reyno,  pois  nella  eftaõ  ai  mais  notáveis  hif- 
torias  deiie.  Pode  V.  Mageftade  conceder-lhe  a  licença 

que  pede ,  mas  íempre  mandará  o  que  for  fervido.  Con- 
vento da  Santiííima  Trindade  de  Lisboa  10,  de  Novem- 

bro de  1740. 

Fr.  Jozé  de  Oliveira, 

Pddd  Que 
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QUe  fe  poíTa  imprimir,  viftas  as  licenças  do  Santo  Of- 
ficio  ,  c  Ordinário  ,  e  depois  de  irrprefío  ,  tornnfá 

à  M'za  para  fe  conferir  ,e  taxar  ,  e  dar  icença  que  corra, 
que  fem  iíTo  nâo  correrá.     Lisboa   22.  de  Novembro  de 

I74°- 

Pereira. Teixeira. 
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de  Santo  AgolHnho,  L;;nte  da 
Univerfidade  de  Lerida  ,  Pro- 

vincial de  Aragão  ,  e  Catalu- 
nha ,  íuas  compoziçoens  ,  e 

morte.  pag.  ,34o. 
Dom  Agoftlnho  Ribeiro  Cónego 

fecuUr  da  Congregação  do 
Evangelifta ,  ultimo  Reytor  da 
Univeríidade  de  Lisboa ,  e  pri- 

meiro da  de  Coimbra ,  depois 
primeiro  Bifpo  de  Angra  ,  e 
ultimamente  de  Lamego,  pag. 
1 19   e  284. 

Ayres  Pinhel.  Lente  de  Leys  na 
Univerfidade  de  Coimbra  ,  e 
de  Prima  na  de  Salamanca }  fuás 
competências  ,  compoíiçoens , 
e  morte.  pag.  326.  e  feg. 

Algarve.  Eftrago  grande  ,  que 
fez  hum  terremoto  nefte  Rey- 
no.  pag.  546- 

Alcácer e  do  Sal.  Conquíftas  def- 
ta Praça.  pag.  179/eíeg.  pag. 

44?-    « 
Alcácer  Seguer.  Praça    de  Afri- 

ca. Quando,  e  com  que  Ex- 
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ercíto  a  citiou  EIRey  de  Fèz. 

pag.  331.  He  defendida  vale- 
roíamente  por  feu  Capitão  D. 
Duarte  de  Menezes,  pag.  ̂ 42. 
efeg. 

Alcalà.  Defta  Univeríidade,  que 
Portuguezes  forão  Lentes,  pag. 
122. 

Fr.  Aleixo  de  Santo  António. 

Religioío  da  Ordem  de  Chrif- 
to.  Suas  letras,  compoíiçoens, 
lugares  ,  morte  ,  e  idade  que 
teve.   pag.  456. 

Alamquer.  Quem  a  conquiítou aos  Mouros,  pag.  44$. 

Santo  Alexandre,  (guando  pa- 
deceo  martírio  com  São  Vi- 

ctor ,  Arcebiípo  de  Braga.  pag. 61. 

Dom  Alexandre.  Infante  de  Por- 
tuga! ;  filho  delRey  Dom  João 

V.  N.  S.  Seu  njfciínento.  pag. 
90.  Seu  Bautifmo  pag.  452. 

Dom  Alexandre  de  'Bragança  y 
Arcebiípo  de  Évora:  de  quem 
foi  filho  ;  lugares  que  teve , 
fuás  Virtudes ,  fundou  em  Mon  • 
te  mòr  a  Igreja  de  São  João  de 
Deos  na  caía  ,  onde  o  Santo naceo.  pag.  44. 

Alexandre  Caftracanl.  Bifpo  de 
Nicafb  o,  Col leitor  Apoftolico, 

porque  ca  ufa  foi  expuífo  dei- 
te Reyno  ,  deixando-o  Inter-? 

diclo.  pag.  22.  efeg, 
Alexandre  Fernefio.  Príncipe  de 

Parma  ,  feu  cazamento  com  a 
Senhora  Dona  Maria,  filha  do 
Infante  Dom  Duarte,  pag.  414. 

Almada.  Quem  a  conquiítou  aos Mouros,  pag,  443. 

Almedina.  Cidade  de  Africa , 
abandonada  de  feus  moradores, 

por  faberem  ,  que  entrava 
em  Azamor  o  Duque  de  Bra- 

gança Dom  Jayme.  pag.  8. 
Almirante.  Foi  o  primeiro  dos 

mares  da  índia  Dom  Vafco  da 

Gama,  e  fe  continuou  em  feus fuc 
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fucceflbres.    pag.  537. 

Alteração.  A  do  Povo  de  Lisboa 

na  Acclamação  da  Rainha  Do- 
na Bearnz  >  Hl  ha  delRey  Dom 

Fernando  ,  com  a  íuppoíta 
morte  do  Meltre  de  Aviz.  pag. 

445.  e  ícg. 
Dom  Álvaro  de  Abranches.  Con- 

ugue  cm  Chaul  huma  iníigne 
vitoria,  pag.  86.  e  feg. 

Dom  Álvaro  de  Abranches.  Co- 
mo fe  houve  na  Acclamação 

delRey  Dom  João  IV.  pag. 

422. Dom  Álvaro  de  Ca  firo.  Obrou 
grandes  proezas  no  citio  de 
Dio.  pag.  $23. 

Dom  Álvaro  de  lH.oronha.  De- 
fende valeroíimente  a  Fortale- 

za de  Oimuz   pag.  65. 
Dom  Álvaro  Vires  de  Ca/tro. 
Conde  de  Vianna  ,  primeiro 
Condeílavel  de  Portugal,  pag. 
220. 

S.  Amara nto.  Seu  Martírio,  pag. 
2.07. 

Fr.  Amaro  da  Efperança.  Fran- 
ciícano.  Grande  operário  Evan- 

gélico, pag  470. 

Anafil ,  Trigo  ,  que  veyo  da  Ci- 
dade de  Anafe  ,    ou  Anfa  em 

Africa,  pag.  352. 
Dom  André  de  Almada.  Lente 

de  Vefpera   de  Theologia  na 
Univerfidade  de  Coimbra.  Suas 
letras  ,    virtudes  ,    fentenças. 

pag.  411. 
André   Fernandes.   Seu    grande 

valor,  e  conítancia.   pag.  385. 

André  Lni^  ,  Je/uita  ,  luas  le- 
tras, e  compoziçoens.  pag.55^. 

André  de  Refcnde.  Iníigne  nas  di- 
vinas, e  humanas  letras  ,  e  an* 

tiguidades   do  Reyno  ,   e   nas 
muitas  obras ,  que  compoz.  Sua 
vida  ,  morte  ,  e  fepultura.  pag. 

466.  e  ks,.    Poema  Genethlia- 
co  ,  que  fez  ao  nafeimento  do 
Infante   Dom  Manoel  ,  filho 

5^3 
delRey    Dom    João   III.  pag. 
278 

Dom  Fr  André  de  Santa  Maria, 
Biípu  de  Cochim;  oceupacoens, 
letras  ,  virtudes  que  teve.  p  >g. 

Anfa,  ou  Anafe ,  Cidade  de  Am- 
ca  ,  foi  con  uiiftaJa  pe'  In- 

fante Dom  Fernando  ,  nmão 
delRey  Dom  AíFonfo  V.  pag. 

Angela  Sigèa  ,  Erud  ta  em  fei- 
encias,  e  lingoas ,  e  iníigne  em 
inítrumentosmuíiccs,  foi  Mef- 
tra  da  Infanta  Dona  Maria.  pag. 166. 

Veja-íè  Lui^a  Sigéa. 

Angra.  Capital  da  Ilha  Tercei- 
ra ;  Quando  fe  erígio  a  fua  Ca- 

thedraí  ,  e  quem  foi  feu  pri- 
meiro Bifpo.  pig  28* 

Angra  de  Santa  Êlena.  He  def- 
coberta  por  Vafco  da  Gama  % 

a  quem  ferirão  os  Negros  da- 
quella  terra;  e  foi  o  primeiro 

fangue  ,  que  fe  derramou  mis 
emprezas  do  Oriente  pag  295. 

Anjos.  Fcão  viftos  com  Cruzes 
no  peito,  pelejando  contra  os 
infiéis  na  batalha  de  Alcacere do  Sal.  pag   44. 

Dona  Anna  ,  huma  das  filhas 
delRey  de  Matamba  ,  cativa  , 
convertida  ,  e  depois  Rainha : 
fua  Alnveza ,  barbaridade  ;  ex 

travagancia  ,  e  valor  ,  e  ulti- 
mamente outra  vez  convertida, 

e  fua  morte,  pag    568.  e  feg. 

Anna  Fernandes  Seu  grande  va- 
lor na  defença   de  Dio.  pag. 

Dona  Anna  Mauricia  de  Aujina, 
Infanta  de  Portugal ,  e  Caft:L 
la  ,  e  Rainha  de  França  ,  feu 
nafeimento    pag.  86. 

Anna  da  Silva  :  Sua  memoria , 
Caridade  ,  e  morte  em  grande 
idade  pag.  497. 

Annos.  Quem  introduzio  conta- 
rem-fe 
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rtm-!e  em  Hefpanha  pelos  do 
N  ícitTiento  de    Cbriíto.   pag. 

Dom  Antão  Chaves  ,  Bifpo  do 
P>rto  ,  quando  foi  creado  Car- 

deal, pie.  ̂ 07. 
Fr  Antão  Galvão.  Eremita  de 

Sauto  Agoítinho  ,  Lente  de 

Eícritu-a.    pag  80. 
D  >na  Antónia  de  Sao  Caetano. 

Conega  Regu'arde  Santo  Agoí- 
rinho.   pag   508. 

Antónia  Rodrigues  :  de  que  ida- 
de falecco.   pag.  177. 

Dm  António  ,  Infante  de  Por- 
xu<?*\ ,  filho  delRey  Dom  Ma- 

noel, quando  nafceo    pag.  38. 
Dom  António  de  Ataíde.  Pri- 

meiro Conde  da  Caltanheira  : 

feu  Caracter,  e  elogio. pag  141. 
Dom  António  de  Ataíde  \  primei- 

ro Conde  de  Caítro  Dairo  ,  e 

quinto  da  Caftanheira  ,  luga- 
res militares  ,  e  políticos  que 

teve  j  íua  erudição,  virtude, 
e  morte    pag.  491.  e  íeg. 

Fr.  António  Brandão.  Geral  da 

Ordem  de  Ciíter  ,  Cronifta 
mòr  de  Portugal  ,  obras  que 

compoz,  íua  virtude,  e  mor- 
te,  pag.  396.  eíeg. 

António  Carvalho  de  (Pa>ada  : 
Prior  de  BucelJas,  íuas  Ltras, 
e  compoíiçoens.  pag   478 

Venerável  Fr.  António  das  Cha- 

gas. Religiofo  de  São  Francif- 
co  ,  iníigne  MiíTionario  ,  e  ope- 

rário Evangélico  ,  livros  que 
compoz,  fua  virtude  ,  e Tanta 
morte,  pag,    190.  e  feg. 

António  Corrêa  ,  morreo  de  gran- 
de idade.  pag.  267. 

Fr.  António  da  Expectação  Car- 
melita Deícalço  ,  que  livros 

compoz    pag.  349. 
Fr  António  Freire  de  Andrada. 

Eremita  de  Santo  Agoítinho, 
Depurado  do  Santo  Officio , 
luas  letras  ,  e  compozicoens . 

pag.  6. 

T>  I  C  E 
António  Galvão  ,  Heroe  fèrtrofò, 

GOnfegue  lítima  iníigne  vitoria 
em    Ternate.   pag.  5*0. 

António  Leite  ,  Jeíuita,  Suas 
compoficoens,  e  vit  rudes.  pag. 

45  «• 

Dom  António  Lut^  de  Soufa. 

Marquez  das  Minas ,  feu  cara- 
cter ,  e  elogio,  pag.  52,9  e  íeg. 

Dom  }  rey  António   Manoel  de 
Vilhena ;  Grão  Meítre  de  Mal- 

ofcl  pag.  478. 
Dom  António  Majcarenhas:  Suas 

letras,  lugares,  accufiçoens, 
louvores  ,  virtudes  ,  e  íànta 
morte.  pag.  1  7.  e  íeg, 

Fr.  António  da  TSLatividade,Ere- 

mita  de  Santo  Agoítinho;  li- 
vros ,  que  comporz  ,  ohras  pias, 

que  fez  ;  fua  morte,  c  jazigo, 

pag.  283. 
Fr.  António  da  Hatividade :  Pro- 

vincial dos  Religiofos  Capu- 
chos de  Santo  Anronio ,  íuas 

virtudes,  penitencias,  e  Prèga- 
çoens.  pag.  306. 

António  de  "Hafaretb.  Coneeo 
da  Congregação  do  Evangelif- 
ta.  Sua  virtude,  e  vizaõ  notá- 

vel ,  que  teve.  pag.  509.  e  ft^. 
D.  António  dinheiro.  Cargos  ,  e 

dignidades  que  teve  ,  livros 
que  compoz  pag  2, 15.. 

António  de  (Juadros ,  Jeíuita.  In- 
íigne MiíTionario  na  índia  fuás 

oceupaçoens,  e  virtudes,  pag. 

2,70. 
António  Rodrignes.De  que  idade 

morreo.  pag.  167. 

Fr.  António  do  Rojão.  Religiofo 

Capucho  da  Provinda  da  Con- 
ceição ,  fua  virtude ,  morte ,  e 

opinião  que  deixou,  pag.  452. 
António  Rofado  Bravo.  Cónego 

da  Cathedral  de  Évora ,  que 

defpezas  grandes  fez  em  obras 
pias.  pag.  158. 

Fr.  António  de  Soufa  ,  Domini- 
co :  Suas  letras ,  lugares  ,  e 

Com- 
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Compoíiçoens.  pag.  336. 

António  de  Soufa  de  Macedo.Vz- 
raõ  egrégio ;  que  lugares  teve, 
e  que  livros  compoz  Pag.  279. 

António  Va^.  O  primeiro  Dou- 
tor Theologo graduado  na  Uni- 

verfidade  de  Coimbra,  pag.  1  57. 
Aperto.  O  em  que  eíteve  a  Cida- 

de de  Lisboa,  pag.  1 2. 
iS.  Apolinar.  Seu  martírio,  pag. 
:  434-     - 
Arcos  de  Valâeve^ :  Villa  ,  a  que 

deo  foral ,  e^íte  nome  ,  ElRey 
Dom  Manoel  >  e  porque,  pag. 
162. 

Archeiros.  A  guarda  delles,  quem 
a  inftituiu.  pag.  258. 

Armada.  A  que  ajuntou  ElRey 
Dom  Affònío  V.  p3ra  a  expedi- 

ção de  Jeruíaiem ,  e  por  naõ 
ter  effeito,  a  empregou  na  con- 
quifta  de  muitas  terras  de  Afri- 

ca, pag.  111.  c^cg. 
A  que  deítroçou  hurnâ  furiofa 
tempeítáde  no  rio  Tejo  em 
Lisboa  ,  pag.  50.  e  íeg. 

A  que  fahio  de  Lisboa  a  expul- 
íaros  Hoiandezes  da  Bahia  de 
todos  os  Santos,  pag.  374. 

Armas.  As  de  Portugal  ,  donde 
tivera  5  origem,  pag.  258. 

Que  divifa  tem  asdacafa  de  Bra- 
gança, pag.  77^ 

Arte  cie  Gramática.  A  que  íè 
uza,  quem  a  compoz.  pag.  559. 

Arvores.  Nafciaõ  trez  cada  anno 
no  fepulcro  de  Santa  Eulália 
com  flores  brancas,  pag.  468. 

Ar^illa.  Citiada  pelos  Mouros ,  e 
defendida  valeroíarhente  pelos 
Portuguezes.  pag.  196. 

Aftrolabio.  Quando  o  inventarão 
os  Portuguezes.  Jpag.  237. 

Aftrologo.  PrediíTe  hum  o  Rey- 
nado  delRey  Dom  Manoel  mui- 

tos annos  antes.  pag.  482. 
S.  Athana^io.  Biípo  ,  hum  dos 

primeiros  Difcipulos  de  Santia- 
go :  feu  martírio,  pag.  270. 
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Auditor.  He  caftigado  hum  por 

feus  intereíTes.  pag.  17$.  e  feg. 
AvinhaÕ.  Que  Portuguezes  fõ~ 

raó  Lentes  défta  Uniyerfidadc. 

pag.  122. Santa  Aurélia.    Sua  tonverfaõ, 
e  martírio,  pag.  9  2. 

S.  Ansberto.  Arcebifpo  de  Braga; 

pag.  479. 
Santa  Auta.    Chega  a  Lisboa  o 

feu  corpo.  pag.  9  Coloca-íe  nã 
Igreja  da  Madre  deDeos.  pag. 

46. 

Santo  A^.Miíágre,com  que  con- 
verteo  cento  e  cincoenta  Tolda- 

dos, e  comelles  padeceo  mar-, tirio.pag.^56.  ; 

A^ambujeiro.  Com  hum  pao  def- 
ta  arvore  ,  prometeo  D.  Pedro 

de  Menezes ,  primeiro  Governa- 
dor de  Ceuta  ̂   defender  eíta 

Praça  ;  e  o  mefmo  pào  fe  en- 
trega ainda  por  baftaó  aos  Ca- 

pitaens  daqueíle  governo,  pag. 

Acamar.  Entra  neíla  Cidade  vi- toriofo  o  Duque  de  Bragança 

D.  Jayme.  pag. 8.  Fez  coníagrar 
afua  Mefquita  em  Igreja  com  a 
invocação  do  Efpirito  Santo* 
Ibidem. 

B 
Ahia  de  todos  os  Santos.En- 
feada  na  America ,  no  Eftado 

dò  Brazil ,  quem  a  defcobrio: 
Quem  a  povo-ou  :  Tem  o  mef- 

mo nome  o  terreno  junto  ,  e  a 
Cidade,  e  a  Província  ,  de  que 

he  capital ,  e  de  todo  o  Efta- 
do :  Quem  fundou  a  Cidade  j 

Qiiaes  os  feus  frutos,  pag.  274. 

eíeS-     ; 

Quando  
fe  èrigio  em  Métropo* litana  a  íua  Cathedral ,  e  quem 

foi  o  íeu  primeiro  Afcebifpo. 
Pag.  54?-  ^, 
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Bala.  Conferva-íe  na  Igreja  de 

Odivellas  huma  de  extraordiná- 
ria grandeza  ,  que  fc  trouxe  a 

eíle  Reyno  para  memoria  das 
com  que  os  Turcos  combate- 

rão a  Fortaleza  de  Ormuz.  pag. 
65. 

D.   Baltha^ar  Cario f ,  Infante: 
rilho  delRey  Dom  Filippe  III. 
de  Portugal ,  e  IV.  de  Caílel- 
la  :  Seu  nacimento ,  e  morte, 

pag.  177. 
!Baltha^ar  Guedes.  Fundador 

do  Collegio  dos  Meninos  Ór- 
fãos ,  e  da  Caía  dos  Engeita- 

dos  ,  e  das  Confrarias  dos  Clé- 
rigos de  Saõ  Pedro  ,  de  Saõ  Fi- 
lippe Neri ,  e  de  Seculares  da 

Senhora  da  Boa  morte  do  Por- 
to. Sua  humildade ,  e  Caridade, 

morte  ,  e  funeral.  Pag.  139. e  feg. 

Bautifla  Fragoso.  Jefuita. Obras 
que  compoz,  íua  vida,  e  mor- 

te. Pag.  127. 
Dona  Barbara.  Huma  das  filhas 

delRey  de  Matamba  ,  cativa  , 
e  convertida  ,  e  depois  Rainha. 
Pag.  368. 

{Barcelona.  Deíla  Univeríidade , 
quePortuguez  foi  Lente.  pag. 
122. 

ÍBartholomeu  Vias.  Vay  defeo- 
brir  a  índia  por  mar  ,  e  por 
ordem  delRey  Dom  João  II. 
que  mandou  outros  dous  por 
terra.   Pag.  2?  7. 

Bartholomeu  Filippe.  Grande  Ju- 
rif-confulto  ,  Lente  da  Uni- 

veríidade de  Coimbra, íuas  mui- 
tas compoziçoens,  e  larga  idade 

que  teve.  pag.  240.  e  fe^. 
Bartholomeu  Pereira.  Jefuita  : 

Famoío  Poeta  Latino  ;  que  li- 
vros compoz.  Pag  352.  e  feg. 

V.Bartholomeu  do Quental.Yun- 
dador  da  Congregação  do  O- 
ratorio  neíte  Reyno ",  e  fuás 
Concjuiítas  ,    fuás    virtudes, 
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letras ,  e  compoziçoens,  morte, 
e  incorrupçaõ  pag.  510.  eíc^. 

Dom  Fr.  Bartholomeu  Ribeiro. 
Mercenário  ,  Bífpo  de  Nicctera 
em  Nápoles.  Pag.  46 1. 

Bafdica  Tatriarcbal.  Quando  fe 
erigio  ,  a  cuja  inítancia  ,  digni- 

dades ,  e  privilégios  dos  ieus 
Cónegos  ,  e  íuas  rendas,  pag. 

534.  e  feg. Fr.  Bafilio  de  Saõ  Franci/co. 
Carmelita  Defcalço  ,  Grande 
Miííionario ,  fundador ,  e  Prela- 

do de  hum  Convento  em  Baífo- 
rà  ,  e  de  Outro  do  Monte  Car- 
melo  na  Paleftina ,  onde  mor- reo  fantamente.  pag.  5  5  5. 

D.  Bafdio  de  Santa  Maria.  Có- 
nego Regular  de  Santa  Cruz 

de  Coimbra.   Pag.  65. 

Batalha.  A  que  deu  hum  Ab- 
bade  de  Bouro  da  Ordem  de 

Ciíler,  porque  fe  lhe  deu  o  ti- 
tulo de  Capitão  mòr ,  que  fe 

continua  em  feus  fuccelTores. 
Pag.  129. 

Batalha  naval.  A  que  Lopo  Vaz 
de  Sampayo  ,  Governador  da 
índia ,  venceo  contra  huma 
grande  Armada  delRey  de  Ca- 

lecut. Pag.  281. 

A  que  Franciíco  de  Miranda 
Henriques  venceo  contra  hu- 

ma poderofa  Armada  do  Achem 
na  barra  de  Malaca,  pag.  340. e  feg. 

A  que  houve  entre  os  Turcos, 

Mouros  ,  e  Portuguezes  ,  co- 
mandados por  Dom  Lourenço 

de  Almeida  ,  que  morto  de  hu- 
ma bala  ,  fez  defgraçada  a  em- 

preza.  Valor  íingular  de  hum 
Portuguez.  Pag.  384.  e  íe^;. 

A  que  Dom  Nuno  Alvares  Bo- 
telho venceo  aos  Achens  ,  co- 

mandados pelo  valerofo  Laça- 
mane  ,  que  ficou  prizioneiro, 
ea  fua  Armada  derrotada,  pag. 

45  5.  e  ̂  

A  que 
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A  que  Salvador  Ribeiro  venceo 

no  Pa-yno  [de  Pegu  a  EiRey 
Maííinga,  que  ficando  morto, 
e  a  íua  Armada  deítruida,accla- 
maráo  os  de  Pegu  feu  Rey  ao 
diro  Salvador  Ribeiro. pag.43 8. 
e  íeg. 

A  memorável ,  em  que  nos  mares 
de  Malaca  foy  derrocada  pelos 

Portuguezes  huma  grande  Ar- 
mada dos  Achens.  Pag.  447.  e 

íeg. 

A  que  João  da  Nova  com  quatro 
velas  venceo  huma  Armada  de 

cem  velas  delRey  de  Calicut. 

pag.  501. 
A  que  no  mar  de  Malaca  ven- 

ceo Luis  de  Mello  da  Silva 
concra  o  Achem  ,  com  morte 
do  ieu  Príncipe  herdeiro  ,  e  de 

.  muitos  bárbaros,  pag.  550.  e 

!Batecalà.  Quem  arrazou  eíta  Ci- 
dade. Pag.  32,5.  efeg. 

Santa  Ba^eli^a  ,  Portugueza, 
íeu  martírio  naSyria.  pag.  269. 

beatificação.  A  da  Rainha  Dona 
Thereza  ,   e  da  Infanra   Dona 
Sancha  ,   filhas   delRey   Dom 
Sancho  I.  pag.  51. 

•A  de  São  João  de  Deos.  pag.  8  1 . 
DonaBeatri^.  Filha  do  Infante 

Domjoão  ,  mulher  do  Infan- 
reDcm  Fernando,  may  delRey 
Dom  Manoel  ,  Fundadora  do 

Moírciro  da  Conceição  de  Be- 
ja, pag    1  12. 

Dona  Bea.tr  i^.  Infanta  de  Portu- 
gal, fiiha  delRey  Dom  Manoel. 

Seu  nncimenro.  pag.  562. 
Quando  íe  recebeo  com  o  Du- 
quede  Saboya  Carlos  1  li.  pag. 
ío6.  e  íeg. 

Beja.  Quem  conquiftou  eíla  Ci- 
dade aos  Mouros,  pag.  44}. 

Toma-a  por  aílalto  Fernão  Gon- 
çalves aos  Mcuros,  que  bavíão 

fscodido  o    jugo    Portuguez. 

[    pag.  415. 

ICE  587 
Dom  Belchior  Bellago.  Bifpo  de 

Fez,  fuás  letras ,  e  morte.  pag. 185, 

Belchior  da  Graça  ,  Cónego  íe* 
cular  da  Congregação  do  E- 
vangeliíta  ,  fuás  letras,  e  com- 
poziçoens.  pag  96. 

Belchior  Soares  de  Melo  ajuda  a 
ganhar  huma  vitoria  nos  ma- 

res de  Malaca,  pag.  44S. 
Bênçãos  nupàaes.  As  da  Rainha 

Dona  Maria-Anna  de  Auítria, 
NolTa  Senhora,  pag   248. 

Benediilo  XIV.  Summo  Pontí- 
fice, unio  à  Igreja  Patriarchal 

de  Lisboa, a  Metropolitana  Ca- 
thedral  da  mefma  Cidade,  pag. 

490. 

V.  Bento  Fernandes.  Jefuita, 
feu  martírio.   Pag.  1 24. 

Bengala.  Hum  Mouro  defta  terra 
viveo  quatro  centos  annos.  pag. 

Sao  Boemundo.  Abbade  do  Mof* 
teiro  de  Tarouca ,  Difcipulo  de 
São  Bernardo,  pag  43 

Dona  Bernarda  Ferreira  de  La 

Cerda.  Suas  virtudes  ,  ícien- 
cias,  e  obras,  que  compoz ,  com 
quem  foy  cazada  ,  fua  morte  t 
jazigo ,  Epitáfio,  pag   1  1 7. 

Berhardina  de  Jefus.  Primeira 
Míitra  da  apertada  vida  do 
Mofteiro  do  Calvário  de  Évo- 

ra. Sua  virtude ,  e  fanta  morte, 

pag.  222. Dom  Fr.  Bernardino  de  Santo 

António-.  Francifcano,  Biípo  de 
Targa.  pag.  226. 

Dom  Fr.  Bernardino  de  Sena : 
Francifcano.  Que  lugares  teve 
atè  fer  Geral  de  roda  a  Ordem 
Seráfica,  e  Bifpo  de  Vizeu  pag. 

i?6. Bernardo  de  Chrijlo  :  Cónego  fe- 
cular  de  Sao  Joaó  Evangeliíta, 
fuás  virtudes,  miíToens,  e mor- 

re, pag.  2. 12.  efeg. 
Betona:  Elege  por  Patrono  ao 

Eeee  ij  Beato 
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Beato  Pedro  Neglez  ,    Portu- 
guez.  pag.  1 70.  e  feg. 

Biblia  Que  Snmmo  Pontífice  a 
mandou  traduzir  de  Grego  em 
Latim  ;  e  por  quem  ?  pag.  472. 

Foy  hum  dos  íeus  Correctores  o 
Padre  Manoel  de  Sà.  Pag  560. 

{Bolonha.  Deita  Univerfidade,que 
Portuguezes  foraõ  Lentes,  pag. 
1  21. 

tftordeux.  Que  Portuguezfoi  Len- 
te defta  Univeríidade.pag  122. 

(Bragança  Quem  foi  o  íeu  pri- 
meiro Duque;  Prerogativas ,  e 

grandezas  deita  Sereniílima  Ca- 
la, pag.  51 1.  e  feg. 

Rettitue  efte  Ducado  ElRey  D. 
Manoel  aos  Senhores  da  mefma 

Caía.  pag  482. 
Dona  Branca.  Infanta  de  Portu- 

gal, filha  delRey  Dom  Sancho 
I.  Que  Convento  fundou  ,  e 
onde  jaz.  pag.  346. 

DomBra^  TSietto,  primeiro  Bif- 
po  de  Cabo  Verde    pag  284. 

Dona  Brites  ,  Rainha  de  Portu- 
gal ,  mulher  delRey  Dom  Af- 

fonfo  III.  fuás  fundaçoens  ,  e 
inccrrupfaõ.  pag  247. 

Dona  Brites  ,  ou  Beatriz,  Rainha 
de  Portugal  ,  mulher  delRey 
Dom  Aifonfo  IV.  Pacificadora, 

fua  morte,eíepuitura.  pag.  127. 

{Brites  da  Cofia  Eícapa  milagro- 
íamente  das  ruinas  de  hum  in- 

cêndio ;  funda  o  Mofteiro  das 
Religioias  de  Sacavém,  pag. 

481. Dona  Brites  de  Sou/a ;  Religioía 
do  Mofteiro  de  Cellas  de  Co- 

imbra, fua  virtude  ,  idade,  e 
morte.  pag.  88. 

Britonia.  Cidade  antiga  da  Lufi- 
tania  :  Nella  padecerão  martírio 
os  Santos  Sócrates,  e  Eítevaõ. 

pag.  64. 
Bulia  Áurea.  Porella  erigio  o  Pa- 

pa Clemente  XI.  a  Igreja  Pa- 
triarchal  de  Lisboa   à  inftancia 

delRey  Dom  João  V.  noíTo  íe- nhor.  pag.  309. 

Bulia  Executa-fe  a  do  Papa  Be- 
nediclo  XIV.  em  que  umo  à 

Igreja  Patriarchal  a  Metropoli- 
tana de  Lisboa,  pag.  2. 

Bulia.  A  que  principia  rOnige- 
nitus  do  Papa  Clemente  XI.  fe 
aceira  ,  e  jura  como  regra  de  Fé 
em  Synodo  da  Cathedral  do  Al- 

garve, pag.  475. 

Bulias.  Quem  fez,  que  as  dos Bif- 
pados  antigos  de  Portugal  fe 
expediíTem  como  aprefenta- 
çoens  do  Padroado  Real  do 
mefmo  Reyno.  pag.  204. 

c 
CAbo  da  Boa  Efperança. Quando  o  dobrou  a  primeira 

vez  Vafco  da  Gama  ;  e  de  que 
gente he habitado,  pag.  $62. 

Cabo  Verde  Quando  íe  erigio  a 
fua  Cathedral  ,  eqnem  foi  o 
feu  primeiro  Bifpo.  pag.  284. 

Caetana  de  N  dá  huma  cutilada 
em  hum  feu  irmaó  por  dizer 
Viva  Filippe.  pag. 42}. 

C,afim.  Cidade  de  Africa  :  Ren** 
de-fe  porinduftria  de  Diogo  de 
Azambuja,  pag  83. e feg. 

He  defendida  por  Nuno  Fernan- 
des de  Ataíde  de  féis  centos  mil 

Mouros,  pag.  52,0.  e  feg. 
Calicut.  Dcfende-íe valerofamen- 

fede  hum  poderofo  cicio,  pag. 

98.  e  feg. 

C^amori.  Rey  de  Caiicut,  citi- 
ando  com  cem  mil  combatentes 

a  Fortaleza  de  Chalé,foi  derro- 
tado pelos  Portugurzes.  pag. 

112.  e  íeg.  Dito  de  hum  íolda- 
do  nefta  occaíiaô.  113, 

Campolide.  Junto  a  Lisboa  ,  don- 
de lhe  veyo  o  nome.  pag.  I  2. 

Campo  major.  Quando  tomarão 
os  Portuguezes  eita  Praça  aos 

Cafte- 
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Caftelhanos.  pag.  165. 

Quando  cahio  nella  hum  rayo , 
no  armazém  da  pólvora  ,  e  que 

eítrago  fez  ;  c  com  que  pieda- 
de foi  foccorrida,  e  logo  reno- 

vada, pag.  64.  e  íeg. 
Cancellario.  O  da  Univeríidade 

de  Coimbra  he  o  Prior  geral  de 
Santa  Cruzj  eporque?pag.i  19. 

Canonização.  A  de  S.  Rczendo 
quando  fe  fez.  pag.  149. 

Na  de  Sanra  Maria  Magdalenade 
Pazi  fez  o  Convento  do  Carmo 

de  Lisboa  grandes  feftas.  pag. 
82. 

Capella  Real.  Quando  fe  erigio 
em  Patríarchal  pag.  ̂ oç.Quan- 
do  fe  ftltejou  em  Lisboa  efta 

noticia ,  e  fe  nomeou  o  primei- 
ro Patriarcha.  pag.  470. 

Quando  o  feu  Deaõ  ,  e  Cabido 
tomarão  polTe  ,  &c.  pag.  534* 
e  feg. 

Capitula  cobris  matrimoniaes.    As 

ICE  589 
e  Dona  Ifabel.  pag.  70. 

Quando  Dom  Antaõ  Martins  de 
Chaves,  Bifpo  do  Porto.  pag. 

507. Quando  Dom  Jorge  da  Cofta. 

pag.  508. 
Quando  Dom  Miguel  da  Silva  ̂  
Biípo  deVifeu.  pag.  45  o. 

Quando  Dom  Verimmo  de  Lan- 
ça ftre  ,  Arcebiípo    de  Braga. 

Pag.  47- 
Quando  Dom  Jozè  Pereira  de 
Lacerda,  Bifpo  do  Algarve, 

pag.  }6i. Quando  Dom  Joaô  da  Motta  ,  c 

Silva,  Cónego  Magiftral  da  I- 
greja  Patríarchal.  pag.  $94.  e 
feg. 

Quando  Dom  Thomaz  de  Almei- 
da, Patriarcha  I.de  Lisboa,  pag. 

520. 

Quando,  e  com  que  folemnidade 
entra  em  Lisboa ,  o  Cardeal  A- 
lexandrino.  pag.  42  1.  e  feg. 

do  Príncipe  do  Brazil  D.  Jozè,     C^aragoça  de  Aragão.  Defta  U- 
filho  delRey  Dom  João  V.  nof- 
fos  fenhores  ,  com  a  Infanta  de 
Caítella  Dona  Marianna  Viclo- 
ria,  filha  delRey  Filippe  V.  de 
Caítella.  pag  5  2  8.  e  feg. 

As  do  Príncipe  Dom  Filippe  de- 
pois II.  de  Caítella  ,  filho  do 

Emperadór  Carlos  V.  com  íua 
prima  com  irmã  a  Infanta  Dona 
Maria,  filha  dos  Reys  de  Por- 

tugal D.  Joaõ  III.  e  Dona  Ca- 
tharina. pag.  420. 

As  da  Infanta  de  Portugal  Dona 
líabel ,  filha  deiRey  Dom  Ma- 

noel com  o  Emperadór  Carlos 
V.  pag.  182.  e  íeg. 

Cardeal.  Quando  foi  creado  Car- 
deal o  Infante  Dom  Henrique, 

filho  delRey  Dom  Manoel. pag. 

496- Quando
  

Dom  Martin
ho,  

Bifpo 

de  Lisboa,  pag.  526. 

niverfidade,  que  Portuguez  foi 
Lente.pag.  122. 

Caridade.  A  de  Santa  Thereja  de 
Ourem.  pag.  7.  e  feg. 

A  que  íe  obrou  noeítrago,  que 
hum  rayo  fez  em  Campo  Mayor. 

pag.62.  e  feg. 
Dom  Carlos,  Infante  de  Portugal, 

e  Caítella ;  feu  naícimento  ,  e 
morte.  pag.  58. 

Carlos  11.  Rey  de  Inglaterra,  feu 
matrimonio  com  a  Infanta  Do- 

na Catharina,  filha  delRey  Dom 
Joaõ  IV.  de  Portugal,  pag.  5.  e 
feg. 

Dona  Catharina  Infanta  de  Por- 

tugal, filha  delRey  Dom  Duar- 
te; feu  naícimento.  pag.  287* 

Dona  Catharina  ,  filha  do  Infan- 
te Dom  Duarte ,  Duqueza  de 

,  morre, Bragança.  Seu  elogio 
e  fepultura.  pag   228.  e  feg. 

Quando   o  fenhor  Dom  Jayme,     Dona  Catharina ;  Rainha  de  Per- 
filho dos  Infantes  Dom  Pedro,         tugal,  Avò  delRey  Dom  Sebaf- 

tião» 
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ttao  ,  renuncia  o  governo 

do Reyno,  que  tinha  na  menori- 
dade de  íeu  neto.  pag.  530. 

Dona  Carharina,  Infanta  de  Por- 

tugal ,  filha  delPvey  Dom  João 
IV.  feu  nacimento.  pag.  287. 

Quando    cazou  com  Carlos  II. 
Rey  de  Inglaterra,  pag.  6. 

Que  tribulaçoens  padeceo  ;  con- 
verteo  a  leu  marido  à  verda- 

deira Fé  Catholica  ,  em  que 
morreo  j  Depois  voltou  para 

Portuga1 ,  que  governou  duas 
vezes  j  Suas  virtudes  ,  morte  , 
e  jazigo,  pag  562.  e  feg. 

Catharina  da  Madre  de  Deos. 

Primeira  Abbadeça  do  Mortei- 
ro da  Efperança  de  Villa  Viço- 

ia.  pag^  77. 
Cathedral.  A  de  Lisboa  fe  une  à 

Patriarchal.  pag.  490. 
Casamento.  O  dei  Rey  Dom  Du- 

arte com  a  Infante  de  Aragão 
Dona  Leonor,  pag.  85.  e  feg. 

O  primeiro  do  Senhor  Dom  Af- 
fonío ,  filho  natural  delRey  D. 
João  I.  com  Dona  Brites  Perei- 

ra ,  filha  do  Condeftavel  Dom 
Nuno  Alvares  Pereira. pag.  2,  i  o. 

O  primeiro  delRey  Dom  Ma- 
noel com  a  Princeza  Dona  Ifa- 

bel.  pag.  135. 

O  fegundo  delRey  D.  Manoel 
com  a  Infanta  de  Caftella  Dona 

Maria.  pag.  26:$. 
O  terceiro  do  mefmo  Rey  com 
a  Infanta  de  Caítella  Dona  Le- 

onor, irmã  do  Emperador  Car- 
los V.  pag.  2  82. 

O  da  Infanta  Dona  Ifabel ,  filha 

delRey  D.  Manoel  com  o  Em- 
perador Carlos  V.  pag.  18$.  e feg. 

O  da  Infanta  de  Portugal  Dona 
Beatriz  filha  delRey  Dom  Ma- 

noel com  Carlos  III.  Duque  de 
Saboya.  pag.  1  06.  e  feg. 

O  da  Senhora  Dona  Maria  7  fi- 

lha do  Infante  Dom  Duarte  com 

o  Príncipe  de  Parma  Alexandre 
Farnezio   pag.  414. 

O  do  Prnape  Dom  Joaó  ,  filho 
delRey  Dom  João  III.  coai  a 
Princeza  D.  Joanna.  pag. 458. 
O  da  Infanta  Dona  Cathanna  , 

filha  delRey  D.  João  IV.  com 
Carlos  II.  Rey  de  Inglaterra, 

pag.  5.   e  feg. Publica-íe  em  Lisboa  o  do  Prin- 

cipedo  Braíil  Dom  Jozè,  noífo 
Senhor  ,  com  a  Infanta  de  Caí- 

tella Dona  Marianna  Vittoria; 
e  o  da  Infanta  Dona  Maria  Bar- 

bara  filha   delRey  Dom  João 
V.   noiTo  Senhor  com  o  Prín- 

cipe das  Aílurias  ,  filho  delRey 
D.  Filippe  V.  de  Caítella.  pag. 

151. Ca^as  Reaes  de  Campo.   As  de 
Bcllem  junto  a  Lisboa  quem  as 
erigio.  pag.  204, 

Ca^os.  Quatro  milagrofos  fuece-  • 
didos  a  Santa  Thereja  de  Ou- 

rem, pag  7.  e  feg. 
Hum  maravilhoíò  fobre  o  te- 

lhado da  Igreja  de  Santa  Maria 
da  Cidade  de  Tavira  ,  e liando 

citiada  por  FJRev  Dom  AíFon- 
foXI.  deCalr.eíla.  Pag.  60. 

O  de  Aífbnfo  da  Cunha  com 
hum  Mouro.  pag.  32. 

Outro  laftimoíb  ao  Vifitador 

de  hum  Convento,  pag.  39.   *i 
Outro  de  hum  Portuguez  com 
hum  Mouro.  pag.  40. 

O  do  final  da  Cruz,  que  appa- 
receo  em  Alcacere  do  Sal ,  e 
quando.  pag.4*. 

O  das  moícas  de  São  Narciío. 

pag.  22.  e  feg. 
O  da  Oliveira  de  Guimaraens. Pag- ?4-  „    ,      T 

Outro  milagrofo  de  N.  Senhora 
da  Nazareth.  pag.  54. 

O  que  fuecedeo  em  hum  incên- 
dio à  Princeza  Dona  Maria  ,  fi- 
lha do  infante  D.  Duarte,  pag. 

57.  Ou- 
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Outro  laftiffiofo  na  Praça  de 

Campo  mayor.  pag  62.  e  feg. 
O  do  Cadáver  de  hum  eícom- 
mungado.  pag.  89. 
O  rragico  íuecedido  na  Ilha  da 
Madeira,  pag.  1  2,6. 

Ourro  maraviihoíb  no  defcobri- 

rhento  da  Imagem  de  Noila  Se- 
nhora da  Abbadia  paç.  128. 

O.  r  ° urros  memoráveis  no  primeiro 
cicio  de  Dio  pag.  1  2,  2.  e  feg. 

Outros  também  memoráveis  no 

citio  de  Monção,  pag.  143.  e 
ieg. 
Hum  maravilliofo  na  morte  de 
São  Goncaivo  Abbade  Benedi- 
caino.  pag.  151. 
Outro  memorável  de  Manoel  de 
Soufa  ,  Capitão  da  Fortaleza 
de  Dio.  pag.  lóo.  e  feg. 
Outro  no  nacimento  da  Rainha 
Dona  Luiza  ,   mulher  delRey 
Dom  João  IV.  pa£.  164. 
Outro  a  Dom  Conílantino   de 

Bragança    Vice-Rey    da  índia 
íbbre  o  refeite   de  hum  den- 
te  de  Bogio.  pag.  167.  e  feg. 

Hum    com  morte  trágica  de  Fr. 
Miguel  dos  Santos,  pag.  186. 
e  íeg. 
Outro  maravilhofo  no  martírio 

de  Santa  Iria.  pag.  i87-efeg» 
Outro  ,  quando  as  agoas  do  Te- 

jo  patentearão  o   lepulcro   da 
meima  Santa,   pag.  189. 

Outros   laílimoíos   no  horrendo 
terremoto  da  Ilha   de   São  Mi- 

guel, pag.  206.  e  feg. 
Outro  memorável ,  fuecedido  a 
Gil  Paes.  pag.  217. 

Hum  notável  ,  que  fuecedeo  a 
Dom  Lourenço  de  Almeida  com 
hum  Mouro.  pag.  224.  e  feg. 

Outro   maravilhofo  depois    do 
marririo   dos  Santos    Vicente, 

Ch  rifle  ta,,  é  Sabina  Portugue- 
zes.  pag.  244.  e  feg. 

Outros  portentofos  ,  que  fe  vi- 
rão no  Ceo.  pag.  245. 

ICE  591 
Outros   viflos  em  Lisboa.  Ibi- dem. 

Hum  generofo  do  Conde  Dom 
Henrique  na  conquiíla  de  La- 

mego, pag.  251. 
Outro  muito  celebrado  ,   feito 

em  Marrocos  por  huns  Caval- 
leiros  Portuguezes.  pag.  264. 

O  que  fuecedeo  a  Ruy  da  Silva 
com  hum  alentado  Turco.  pag. 
272. 

O  laítimofo  da  Duqueza  de  Bar- 
gança  Dona  Leonor  de  Mendo- 
ça.  pag.  281. 

O  maravilhofo  do  cadáver  incor- 

rupto do  Infante  Dom  Afibn- 
ío.  pag.  282. 

Os  ,  também  maravilhofos  ,  da 
morte  ,  e  incorrupção  da  Rai- 

nha Dona  Urraca  ,  mulher  del- 
Rey Dom  Affonfo  II.  pag.  287. 

O  prodigiofo  ,  que  fuecedeo 
em  Alcobaça  com  huma  figura 
delRey  Dom  AfFonfo  Henri- 

ques, pag.  303. 
O  fúnebre  íuecedido  ao  Infan- 

te Dom  Fernando  ,  filho  del- 
Rey Dom  Manoel,  pag.  308. 

Hum  efpantofo  de  gafanhotos, 

pag.  2  12. Outro  digno  de  dor ,  e  de  me- 
moria ,  que  fuecedeo  em  Dio 

a  dous  Fidalgos  Portuguezes. 

pag.  322. O  memorável  do  empenho  dos 
cabelos  da  barba  de  Dom  João 
deCaílro.  pag.  $24. 

O  generofo  de  Lopo    Vaz   de 
Sampayo-  pag.  526. 

Os  memoráveis,  que  fuecederão 
ao  primeiro  Conde  de  Caílello 
melhor  ,  e  a  Pedro  Jaques  de 
Magalhaens  primeiro  Viícon- 
de  de  Fonte  Arcada,  pag.  2,  2.  r* e  íeg. 

O  maravilhofo  ,  que  fuecedeo 
no  Moíleiro  de  Santa  Clara  de 

Coimbra ,  fendo  Abbadeça  Do- 
na Margarida  de  Menezes,  pag. 

342.  e  íeg»  "  Q 
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O  que  fuccedeo  em  Santarém  na 
trasladação  de  Dona  Leonor 
Affonfo  ,  filha  delRey  Dom 
Affonío  III.  pag.  $5$. 
O  maravilhofo  ,  que  Deos  obrou 
por  Santo  Aza.  pag.  356. 

Os  notáveis  ,  que  fuccederão 
em  huma  horrenda  tempeítade 
que  houve  em  Lisboa.pag.^óo. efeg. 

Outros  extravagantes  da  Rainha 
Ginga  em  Angola,    pag.   2, 68. «  % 

Outros  prodigiofos  na  morte  da 
Madre  Catharina  da  Madre  de 

Deos  ,  primeira  Abbadeça  do 
Molteiro  da  Efperança  de  Vil- 
la  Viçofa    pag.  ̂ 77. 

Outros  notáveis  de  hum  lavra- 
dor, pag  ibidem,  e  feg 

Hum  valerofo  de  André  Fernan- 
des, pag  3S5. 

Outro  memorável  que  fuccedeo 
a  hum  foldado.  pag.  2,86. 
O  que  fuccedeo  em  Goa  com  t 
inlcripção  de  huma  pedra.  pag. 

390, O  que  fuccedeo   com  a  vela  , 
tcom  que  efpirou  o  Senhor  Dom 
Theodozio  II.  do  nome,  e  VII. 
Duque  de  Bragança,  pag.  410. 
e  feg. 

Os  memoráveis  ,  e  maravifhofos 
da  Acclamação  delRey  Dom 
João  IV.  pag.  420.  e  feg. 

O  que  íuccedeo  a  Pedro  Velho, 

pag.  427. 
Os  notáveis  fúnebres ,  que  fuc- 

cederão em  Lisboa,  pag.  446. e  feg. 

Dous  maravíHicfos  depois  do 
martírio  de  Santa  Eulália,  pag. 

468. Hum  horrendo ,  e  facrilego  em 
Lisboa,  pag.  47$. 

Outro  eípantofo  na  mefma  Ci- 
dade, pag.  4S0. 

Outro  maravilhofo  na  mefma  oc- 
.  caíião  ,  e  Cidade,  pag.  48  U 

ICE 
Outro  memorável  do  Bifpo  de 

Lisboa  Dom  Domingos  Jardo* 
pag.  497. 
O  maravilhofo  da  Cruz  de  Me- 

1  ia  por.  pag.  506.  e  feg. 
Hum    eípantofo  fuecedido   em 
Santo    Éloy    de  Lisboa,    pag. 

509.  efeg. Outro  memorável  na  índia.  pag. 

522. 

Outro  notável  em  Africa,  pag. 

54?- 

Outro  na  índia.  pag.  545. 
Outro  laílimoío  em  Coimbra, 

pag.  547.  efeg. 
Ceilão.  Defcripçao  deita  Ilha,  e 

Fortaleza  ,  que  nella  fez  Lo- 
po Vaz  de  Alvergaria.  pag. 

110.  efeg. 

Ceuta.  Praça  de  Africa  ,  no  eí- 
treito  de  Gibaltar  :  foi  feu  pri- 

meiro Governador  Dom  Pedro 

de  Menezes ,  Conde  de  Vian- 
na.  pag.  S4. 

Ce^lmbra.  Quem  a  conquiftou aos  Mouros,  pag.  44}. 

Chalé,  Defende-fe  cita  Fortale- 
za de  hum  pederofo  citio  ,  e 

por  quem  ?  dito  nobre  de  hum 
Soldado  Ordinário,  pag.  1 1 2. 
eíeg. 

ChauU  Duas  vezes  fe  defende  ef- 
ta  Fortaleza  de  grande  poder 
por  mar,  e  terra.  pag.  56$. 

Cbeya.  Huma  grande  rez  muita 
deftruição  no  rio  Douro ,  e  nâ 
Cidade  do  Porto.  pag.  551. 

Chrijío  Crucificado*  Prodígio  no- 
tável em  huma  Imagem  fua  na 

Acclamação  delRey  Dom  João 
IV.  p?g.  42?. 

Dom  Fr  Cbrifiovaõ  de  Ahney- 
da  ,  Bifpo  de  Martiria  :  fuás 
compoíiçoens  -,  e  morte.  pag. 
24?- 

Venerável    Fr.    CbriftovaÕ  da 

Conceição,  Franciícano  do  Con- vento de  Alenquer,  pag.  477* 

Chrijlovaojaques*  Primeiro  Pof- 

tuguez 



IN  X>1 
tuguez  defcobridor    da  Bahia 
de  todos  os  Santos,  pag.  ̂ 74. 

Dom   Frey  Chrijtovaó  Monl^. 
Carmeitta  ,    Bifpo  de  Reona , 
Coadjutor  de  Évora.  pag.  36}. 

Chuva.  Huma  muito  continuada 

inundou  grande  parte  de  Lis- 
boa, pag.  265. 

Cintra.  Quem  a  tomou  aos  Mou- 
ros, pag.    442. 

Otio.    O  de  Alcacere    do    Sal. 

pag.  1 79.  e  íeg. 
O  primeiro  de  Alcácer  Seguer  , 
quando    foi  poíto    por  EiRey 
de  Fez,  e  com  que  exercito, 
pag.  2.  51. 

Quando  o  levantarão  os  Mou- 
ros ,  e  com  que  perda  fua ,    e 

gloria    dos  Portuguezes.   pag. 
542.  e  &g. 
O  memorável  de  Arzila,    pag. 
196.  e  feg. 

O  de  C,afim.  pag.  530.  e  feg. 
O  de  Coulam.  pag.  542. 
O  primeiro  de  Dio ,  quando  te- 

ve principio  pag.  100.  efeg. 
Continua  o  mefmo  citio.    pag. 

1  2,  2.  e  kg. 
(^Quando  teve  fim.  pag.  275.  e 

íeg. 

O  fegundo  citio  deita  Praça.  pag. 
2,  2  1 .  e  feg. 

O    da  Fortaleza    de  Quexome 
na  Perfia.  pag.  24. 

O  de  Elvas,  quando  teve  princi- 
pio, pag.  20S.  e  feg. 

O  primeiro  de  Lisboa,  pag.  2 16. 
O  fegundo  de  Lisboa  ,  quan- 

do fe  levantou,  pag.  1 1.  e  íh^. 
O  primeiro  de  Monção, pag.  146. 
2  íeg. 

O  íegundo  da  mefma  Praça.  pag. 
*4?-  e  feg. 

O  de  Tangere.  pag.  399. 
Outro  de  Tangere,  em  que  os 
Portuguezes  ,  fendo  os  citia- 
dores  ,  ficarão  citiados.    pag. 
17o.  eíeg. 

CE  59$ 
O  memorável   da  Fortaleza  dê 
Calecut,  pag.  9S.  e  íeg. 

O  de  Ormuz.  pag.  64.  e  feg. 
O  de  Chalé.   pag.  1 52. 
O  de  Malaca,  pag.  455.  e  feg. 

Clemente  XI.  Quando  paliou  a 
Bulia  Áurea  ,   em  que  dividiò 
o  Arcebiípado  de  Lisboa,  pag. 209. 

Cocbim.  Neíla  Cidade  íe  erigio  a 
primeira  Fortaleza,  que  os  Por- 

tuguezes tiverão  na  índia  ;  e 
por  quem  ,  e  quando,  pag.  97. 

Coimbra.  Quando  fe  plantou  nel- 
la  feguada  vez  a  Univeríidade. 

Veja-fe  a  palavra  U?iiverfidarie. 
Collegiada  A  de  Guimaraens  quem a  erigio.  pag.  444. 

A  de  Santarém  quem  afundou. 

pag.  ibidem. A  de  Barcellos  quem  a  fundou. 

pag.  51  í. A  de  Villa  Viçofa  quem  aaug- 
mentou.  pag.  201. 

Collegio.  O  dos  Meninos  Órfãos* 
do  Porto  por  quem  foi  funda- 

do, pag.  139. 

Quando  fe  lançou  a  íua  primeira 
pedra.  pag.  371. 

O  de  NoíTa  Senhora  do  Populo 

de  Braga  dos  Eremitas  de  San- 
to Agoítinho  quem  o  fundou, 

Columbo.  Veja-íe  Ceilão. 
Santa  Comba.  A  fez  Deos  invU 

íivel  para  não  fer  atraveflada 
de  huma  lança.  pag.  502. 

Combate.  Foi   memorável  o  pri- 
meiro que  teve  com  os  Caíte- 

lhanos  o  grande  D.Nuno  Alye- 
res  Pereira,  pag.  7}. 

O  que  tiverão  poucos  Portugue- 
zes em  Ceuta.  pag.  2, 1 .  e  feg. 

O  que  teve  João  Rodrigues  de 
Sá  no  rio  de  Lisboa,  pag.  5$?- 

O  que  teve  Lopo  Vaz  de  Al- 
vergaria  no  Porto  de  Panane. 
Pa°"  55S.    ̂  
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O  que  tivérão  os  Portuguezes 
em  Chaul.    pag.  Só.  e  feg. 

Os  que  tiverão  os  Portuguezes 
cora  os  Caftelhanos  em  Campo- 

lide ,  donde  lhe  veyo  o  nome , 
junto  a  Lisboa,  pag.  12. 

O  que  teve  Dom  Duarte  de  Me- 
nezes Capitão   de  Alcácer  Se- 

guer  com  o  exercito  delRey  de 
Fez.  pag.  542. 

Cometa  de  notável  grandeza  ,  que 
apareceo    noventa  dias  na  In. 
dia. pag.  500. 

Outro  efpantofo  ,  que  appare- 
ceo  em  Lisboa  para  a  parte  de 
Bellem ,  e  o  que  diíTe  ElRey 
Dom  Sebaíliao.  pag.  2, !  4. 

Outro  íemelhante  ,  que  appa- 
receo  em  Lisboa,  pag.  285. 

Outro  no  Braíil.   pag.  245. 

Conceição.   A  puriflima  da   Vir- 
gem Maria  ,  quem  a  fez  celebrar 

com  a  mayor  folemnidade.  pag. 
202. 

Condefiavel.  Quem  foi  o  primei- 
ro de  Portugal,  pag.  220. 

Conferencias.  As  eruditas  de  Lis- 

boa ,  por  quem  foraõ  inftitui- 
das.   pag.  52$. 

Congregação.    A   do  Oratório  , 
quem  a  inítituio  em  Portugal, 
e  luas  conquiftas  :  feus    elo- 

gios, pag.  517.  efeg. 
A   dos  Padres  Agonizantes  de 
Portugal  ,  quem  a  fundou  no 
íitio  da  Tomina  do  Alem-Te- 
jo.  pag.  404. 

Conquiftas.  As  que  fe  fizerão  no 
tempo  delRey   Dom  Manoel, 

pag  482.  efeg. 
tonfelho.  Ode  Eftado,  por  quem, 

e  quando  foi  inítituido.pag.25. 
O  de  Guerra  ,  quando  fe  eíta- 
beleceo  ,  e  com  que  preheme- 
nencias.  pag.  474. 

O  da  Fazenda  como  fe  gover- 
na ,  e  quando  teve  hum  úni- 
co Prefidente.  pag.  54c. 

T>  I  C  E 

Dona  Confiança,  Infanta  de  Por- 
tugal ,  Rainha  de  Caílella  ,  de 

quem  foi  filha,  mulher,  e  mãy, 

luas  tribnlaçoens ,  morre  ,  e  re- 
velação de  le  ter  ialvado.  pag. 

245.  e  feg. 
Dona  Confiança,  mulher  do  In- 

fante Dom  Pedro,  depois  Rey 
I.  do  nome.  Sua  morte  ,  e  ja- 

zigo, pag.  321. 
Dom  Confiantino  de  Bragança. 

Conquiíta  a  Cidade,  e  Reyno 

de  Jafanapatao.  Acçaõ  fua  he- 
róica, pag  167.  e  feg. 

Contenda.  A  que  houve  entre  El- 
Rey Dom  Diniz ,  e  íeu  irmaõ 

o  Infante  Dom  Affonfo  lobre 
a  íucceíTaõ  do  Reyno. pag. 282. 

Controverfias.  As  que  houve  na 
menoridade  delRey  D.  AfFon- 
fo  V.  fobre  o  governo  do  Rey- 

no. pag  556.  e  feg. 
Conventos.    Quem  fundou  o  de 

Agoas  fantas.  pag.  296. 
O  de  Alcobaça,  pag.  444. 

O  de   Saõ  Francifco  de  Alen- 
quer, pag.  247. 

O  da  Annunciada  de  Lisboa  pag. 

O  mefmo  fegunda  vez  pag. 485. 
O  dos  Arrabidos  de  Torres  Ve- 

dras.pag.  155. 

O  do  Calvário  de  Évora.  pag. 

1 54.  e  quando  fe  habitou,  pag. 
222. 

O  da  Cartuxa  de  Évora.  pag.  36. 
O  das  Chagas  de  Villa  Viçofa. 

Pag-79-  ' 

O  da  Conceição
  

das  Defcalças 

de  Braga.  pag.  18. 
O  de  São  Bento  de  Xabregas  de 
Lisboa,  pag.  429. 

O  de  SaÕ  Domingos  de  Coim- bra, pag.  246. 

O  da  Coita  de  Guimaraens.  pag. 

296. O  de  Santo  Eloy  do  Porto.  pag. 
205. 

3    J  O  da 
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O  da  Encarnação  de  Lisboa,  pag. 
154. 

O  novo  no  mefmo  íitio.    pag. 
201. 

O  do  Eípinheiro  de  Évora.  [pag. 

O  de  Saõ  João  de  Deos  de  Lis- 
boa, pag.  1 8. 

O  de  Saõ  Jão  Evangeliíla  de  E- 
vora.      pag.  389. 

O  de  São  João  de  Tarouca,  pag. 

444' O  de  Bouro.  pag.  1 29. 
O  dos   Anjos  de  Religiofas  de 
São  Franciíco  em  Madrid,  pag. 

519. 
O  do  Lonriçal  de  Religiofas  de 

Santa  Cla--a    pag.  201. 
O  Reil  de  Mafra  ,  e  quando, 
e  com  que  grandeza,  pag.  343. 
e?47. 
O  do  Santo  Chriílo  do  milagre 
de  Santarém,  pag.  155. 
O  de  NoíTa  Senhora  da  Luz  da 
Ordem  de  Chnfto.  pag.  155. 

O  da  Conceição ,  junto  a  NolTa 
Senhora  da  Luz.  pag.  541. 

O  da  Madre  de  Deos  de  Lisboa. 

P3§  ?54-    ;-     V:  "' O  dos  Capuchos  da  Piedade  de 
Villa  Viçoza.  pag.  79. 

O  de  Santa  Maria  de  Goyos  pag. 
296. 

O  de  Santa  Maria  do  Seixo.  pag. 

4?5- O  de  Saõ  Vicente  de  fora  de  Lis- 

boa, pag.  7,6 4. 
O  de  Santa  Cruz    de  Lamego. 

pag4.  57. O  de  Sinta  Cruz   de  Coimbra. 

pag.  444. 
O  de  Saó  Francifco  de  Eítre- 
moz.pag.  247. 
O  das  Religiofas   de  Sacavém. 

pag.  481. 
 l O  da  Pena.  pag.  48$. 

O  do  Mato.  pag  485. 
O  de  Santa  Ciara  de  Eílremoz. 

ibid. 

ICE  $95 
O  de  São  Francifco  do  Pinheiro. 
Ibidem. 

O  de  São  Bento  do  Porto.  ibid. 
O  de  Santa  Clara  de  Tavira,  ibid. 
O  de  Santo  António  de  Serpa, 
ibidem. 

O  de  São  Domingos  de  Monte- 
moronovo.  pag.  485. 
O  de  Santa  Catharina  em  Tala- 
veira  da  Ordem  de  São  Jerony- 
mo.  p ig. 37&.0 
O  de  Carmelitas  Defcalços  em BalTorá.  pag.  555. 

Cortes.  As  que  fefizerão  noRey- 
nado  delRey  Dom  Sebaítiaõ. 

pag.  480. As  que  fe  celebrarão  ,  em  que  foi 
jurado  Príncipe  fucceííbr  o  In- 

fante Dom  ATonfo,  depois  Rey 
de  Portugal  VI.  do  nome.  pag* 
208. 

As  que  fe  fizerão  em  Lisboa  y 
em  que  foi  jurado  Príncipe  fuc* 
ceilor  de  Portugal  EIRey  Dom 
João  V.  noífo  Senhor,  pag. 

424. Corpo.  O  que  íuccedeo  com  o  de 
hum  efcomungado.  pag.  89. 

Coruíbc.  Quem  a  conquiílou  aos Mouros,  pag.  443. 

Cofme  de  Lafetâ.  Enveíle  com 
grande  valor  a  inexpugnável 
Forra leza  do  Morro.  pag.  ̂ 7. 

Co/me  de  Magalhaens,  Jeíuica: 
íuas   compoííçoens  ,  e  morte._ 

pag.  1  50. Cojla  de  Guiné.  Quem  mandou! 
arrazar  nella  huma  Fortaleza  , 

que  tinhão  feito  os  Armadores 
Francezes.  pag.  205. 

Coulao.  Sendo  citiada  a  noíla  For- 
taleza por  EIRey  de  Travan- 

cor  ,  e  outros  Príncipes ,  Dom 

Jorge  de  Caftellobranco  os  faz 
retirar  com  grande  deítriução, 

r  Pag'  54*- u'«^.  A  que  appareceo  ao  Exer- 
cito   Portuguez   na  conquiíta 

FffF  ij  de 
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deÀlcacere  do  Sal.  pag.  41. 

A  que  fe  defcobrio  em  Melia- 
por ,  e  os  prodígios ,  que  nel- 
la  fe  virão.  pag.  506.  e  íeg. 
Quando  ,  por  quem  ,  e  com 
que  folemnidade  fe  benzeo  a 
Cruz  para  a  Capella  mòr  da 
nova  Igreja  do  Real  Conven- 

to de  Mafra.  pag.  344. 
Cuftodia.  A  que  deu  EIRey  D. 

Manoel  ao  Convento  de  Be- 

lém ,  do  primeiro  ouro  ,  e  pe- 
dras preciofas  ,  que  Vafco  da 

Gama  trouxe  da  índia.  pag.  2. 

D 
DAbul.  Cidade  marítima 

 na 
Coita  do  Malavar ,  muito 

poderofa  ,  he  entrada ,  e  def- 
truida  por  Dom  Francifco  de 
Almeida  ,  Vice-Rey  da  índia, 
pag.  558.  ^ 

Também  foi  entrada ,  e  reduzi- 
da a  cinzas  pelo  famofo  Dom 

João  de  Caftro.  pag.  491. 

Saõ  Dâmaso.  Portuguez.  Quan- 
do foi  elevado  ao  Summo  Pon- 

tificado, pag.  59. 

Suas  admiráveis  acçoens  ,  virtu- 
des ,  fundaçoens  ,  edifícios  , 

compoziçoens ,  morte  ,  e  jazi- 
go, pag.  47 1 .  e  feg. 

Decreto  notável  de  ElRey  Dom 
Diniz.  pag.  541. 

Delinga.  Que  Portuguez  foi  Len- 
te de  Prima  deita  Univeríida- 

de.  pag,  123. 
Dente.  Veja-íe  Dom  Conítantíno 

de  Bragança,  pag.  167.  e  feg. 
De/afio.  O  que  teve  na  Paleftina 

Rny  da  Silva  com  hum  Turco , 
ao  qual  eftalou  entre  os  bra- 

ços ,  e  lhe  fez  faltar  os  olhos 
fora.  pag.  272. 

O  que  teve  Filippe  de  Affon- 
feca  ,  mancebo  de  dezoito  an- 

ICE 

nos,  com  hum  valerofo,  e  ar- 
rogante Mouro,  a  quem  ma- 

tou ,  e  cortou  a  cabeça  com  o 
alfange  do  mefmo  Mouro.  pag. 

522. 

Desembargo  do  'Paço.  Que  Rey, o  inftituio.  pag.  258. 

Defpoforlos,  Os  do  Infante  Dom 
AfFonfo  ,  depois  Rey  IV.  do 
nome  com  a  Infanta  Dona  Bri- 

tes de  Caílella.  pag.  46. 
Os  de  Dom  Fernando  IV.  de  Caf- 
tella  com  a  Infanta  Dona  Conf- 

iança, filha  delRey  Dom  Di- niz,  ibidem. 

Os  primeiros  da  Infante  de  Por- 
tugal Dona  Ifabel  ,  filha  del- 

Rey Dom  Manoel  com  o  Em- 
perador  Carlos  V.  pag.  274. 
Os  do  Duque  de  Bragança  D. 
João  I.    com  a  Senhora  Dona Catharina.  pag.  45S. 

Os  do  Príncipe  do  Brazil  Dom 
Jozè  N.  S.  com  a  Infanta  de 
Caítella  Dona  Marianna  Victo- 
ria  ,  filha  delRey  Filippe  V. 

pag.  546.  e  icg. 
Deufadeo  Martins.  Defende  com 

grande  valor  a  Praça  de  Mon- 
ção citíada  pelos  Caftelhanos, 

em  auzencia   de  feu  marido, 

pag.  146. De  que  modo  perpetuou  a  mef- 
ma  Praça  a  fua  memoria,  pag. 

147. 
Dom  Dini^  ,  Rey  de  Portugal. 

Onde  ,  e  quando  naceo.  pag. 

150. Que  difeordías  teve  com  feu  ir- 
mão o  Infante  Dom  Afionío  fo- 

bre  a  íucceíTaõ  do  Reyno.  pag. 

4S1.  e  feg. 
PalTahum  notável  decreto,  pag. 

541. 

Ajuíta  pazes  com  El  Rey  Dom 
Fernando  IV.  de  Caíleíla.  pag. 

4<5. 

Dio.  Lança  Nuno   da  Cunha  os 

pn- 



primeiros  fundamentos  à  Forta- 
leza defta  Ilha.  pag.  2,62. 

Com  eíla  noticia  partio  do  Ori- 
ente Diogo  Botelho  para  oOc- 

cazo ;  e  quando  ,  e  de  que  mo- 
do, pag.  2.  e  feg. 

He  citiada  por  mar ,  e  terra.  pag. 
i  oo.  e  feg. 

Valor  grande  de  fette  foldados 
na  meíma  occaíiaõ  ,  e  prodígio 
notável    depois  da  fua  morte, 

pag.  ioi. 
Proezas  memoráveis  que  obra- 

rão homens ,  e  mulheres,  pag. 
132.  efeg. 

Refere-fe  o  eílupendo  valor  de 
hum  mancebo  de  dezanove  an« 
nos.  pag.  1  34. 

Proíegue-fe  o  mefmo  citio  com 
as  meímas  gloriofas  acçoens,e 
fe  retirão  os  Mouros  ,  e  Tur- 

cos ,  que  a  citiavão.  pag.  275. 
e  feg. 

Segundo  citio  da  mefma  Forta- 
leza ,  fendo  o  feu  Capitão  Dom 

João  Mafcarenhas,com  acçoens 
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íicoens ,  morte,  e  jazigo,  pag.  çoens  militares ,  e  politicas ,  e 
1 1 8.  cargos ,  que  teve.  pag,  55$, 

Dom  Joaõ  de  Lima.  Defende  com    joaõ  Rodrigues  de  Sá ,  Conde  de 
eítupendo  valor  huma  Forta-  Penaguião  3  empregos  que  te- 
leza  em  Calicut  do  poderofo  ve  ,  militares ,  e  políticos ,  e 
exercito  do  Qamori.  pag.  98.  íeu  elogio  ;  onde  morreo ,  e 
e  feg  jaz.  pag.  2 1  o.  e  íeg. 

Joaõ  Lourenço  da  Cunha,  porque    JoaÕ  Rodrigues  de  Vajconcellos: 
fe  retirou  de  Portugal,  pag. 
219. 

Dcm  JoaÕ  Manoel  Morre  vale- 
lerofjmente  nos  muros  de 
Dio  pag.  322. 

Dom  Fr.  Joaõ  Manoel ,  Carmeli- 
ta ,  Bifpo  da  Guarda,  de  quem 

primeiro  Conde  de  Caftello 
melhor:  acçoens  que  obrou 
em  Carthagena,  em  Portugal, 
e  no  Brazil.  pag.  3  $  1 .  e  icg. 

JoaÕ  Sanches.  Repoita ,  que  deo 
a  EIRey  Dom  Fernando,  pag. 

João 
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Joaõ  da  Silva  ,  e  Soufa ,  Gover- 

nador de  Angola  ,  pag.  14.  e 

Dom  Joaõ  de  Soufa ,    Biípo  do 
Porto  ,  Arcebilpo  de  Braga ,  e 
o  ultimo  de  Lisboa  ,  fuás  vir- 

tudes ,  e  acçoens ,  morte ,  fe- 
pultura, e  elogio,  pag.  107. 

e  íeg. 
Dom  Br.  Joaõ  Soares ,  Eremita 

de  Santo   Agoitinho,    Biípo 
de  Coimbra,  íuas  letras  ,  com- 
poíiçoens  ,    virtudes  ,  e  ef- 
molas.  pag.  $92. 

Dom  JoaÓ  Tbeotonio ,  fegundo 
Prior  de  Santa  Cruz  de  Co- 

imbra ,   morreo  com  opinião 
de  Santo.  pag.  2157. 

Jorge  Lar  do  ̂ o  ,  Autor  do  Agio- 
logio  Luiirano,  tomos  queim- 
prirnio,  e  deixou  eícritos.  pag. 
127.  e  kg. 

Dom  Jorge  de  Caflello  branco, 
confegue    em   Coulão  numa 
famola  vitoria  pag.  542« 

Dom  Jorge  da  Co/la ,  Arcebifpo 
de  Lisboa,  he  creado  Cardeal. 

pag.50cS. 
O  que  dilTe  em  buma  occafião 
ao  Duque  de  Bragança  ,  Dom 
Fernando  II.  do  nome.  pag. 

?I7. 
Dom  Jorge  de  Meneses,  conquif- 

ta  com  grande  valor  a  Cidade 
deTidore,  pag.  254. 

Saô  Jo^è.  Quem  ordenou  ,  que 
na  Igreja  Patriarca!,  e  nas  Ca- 
thedraes  ,    e   Colegiadas    do 
Reyno  fe  fizeífe  a  Novena  do 
mefmo  Santo ,  antes  do  dia  da 
íba  Feita.  pag.  202. 

Dom  Jo^è ,  Príncipe  do  Brazil , 
filho  delRey  Dom   João  V. 
noflb  fenhor,  feus  defpoforios 
em  Madrid  com  a  Infanta  Do- 

na Marianna  Vitoria,  filha  del- 
Rey Dom  Filippe  V.pag.546. 

efeg. 
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Jo^é  Dias  de  Moura  ;   de  que idade  faleceo.  pag.  306. 

Dom  Fr.Jo^é  de  Lança y?re.Car« 
melita  ,  Bifpo  Inquiíidor  <Se- 
ral ,  fuás  virtudes  ,  morte ,  e 
fepultura.  pag.  51.  e  feg. 

Jo^è  da  "Natividade.  Cónego  da Congregação  do  Evangeliíla, 
íuas  letras,   e  compofiçoens. 
pag.  411.  efeg. 

Domjo^é  Pereira  de  Lacerda  j 
quando   foi  creado  Cardeal, 

pag.  361. Quando  celebrou  Synodo  na 
Cathedral  do  Algarve,  pag. 

474.  ícg. 
Lugares,  e  empregos  ,  que  te- 

ve j  fuás  letras,  compoíiçoens, 
morte ,  e  fepultura.  pag.  1 09. 

efeg.       : 
Jo\é  da  Turtficaçaõ)  Cónego  da 

Congregação  do  Evangeliíla^ 
Lente  de  Prima  de  Efcritura, 

da  Univeríidade  de  Coimbra,' 
o  mayor  Theologo  efcolafti- 
co  do  feu  tempo :  íeu  elogio, 

pag.  2 5. efeg. 
Santa  Iria  ,  Virgem  ,  e  Mártir; 

onde ,  e  porque  padeceo  j  on- 
de ,  por  quem  ,  e  em  que  fe- 

pultura jaz  no  meyo  do  Tejo. 

pag.  187.  efeg. 
Com  prodígio  maravilhoío  fe 
tornou  patentear  a  mefma  fe- 

pultura aos  Reys  Dom  Diniz, 
e  Santa  Ilabel.  pag.  189. 

Irmandade.  Quem  deo  principio 
à  da  Mifericordia  de  Lisboa. 

n   Pa£T?54-       .  f     ; 
Santa  I/abely  Rainha  de  Portu- 

gal compõem  as  diícordias  en- 
tre  ElRey  Dom  Diniz ,  e  feu 
irmão  o  Infante  Doai  AfFon- 

fo.  pag.  48 1 .  e  feg. 
Sua  primeira  trasladação  para  o 
novo  Convento  de  Santa  Cla- 

ra de  Coimbra,  pag.  261.  e feg. 

Dona 
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Dona  Ifabel ,  Infanta  de  Portu- 
gal, filha  delRey  Dom  Affon- 

ío  IV.  leu  nafcimento.  pag. 

525. Dona  Ifabel ,  Infanta  de  Portu- 

INVICE 
Bragança  Dom  jaymè  i  mu- 
ler  do  Infante  Dom  Duarte,- 

fua  virtude ,  difcrição  ,  deí- 
cendencia  ,  morte  ,  e  fepul- 
tura.  pag.  62. 

gal ,  filha  delRey  Dom  João     Dona  Ifabel  There^a  dos  San- 
I.  Duqueza  de  Borgonha,  fua 
fermoíura  ,  difcrição,  virtu- 

de ,  reíbluçao ,  defcendencia, 
morte,  e  jazigo,  pag. 502.  e feg. 

Dona  Ifabel,  Rainha  de  Portu- 

gal ,  filha  do  Infante  Dcm  Pe- 
1  dro,  e  mulher  delRey  Dom 

Afíonfo  V.  fuás  raras  virtudes, 

piedade  ,  e  paciência  em  var- 
rias tribulaçoens,  fua  morte, 

e  íepultura.  pag.  428.  e  feg 

tos  ,  Infanta  ,  filha  delRey 

Dom  Filippe  III.  de  Portu- 
gal ,  e  IV.  de  Caflella  ,  quan- do morreo  pag.  279. 

Dona  Ifabel  Lui^a  Jo/efa  ,  In- 
fanta de  Portugal,  filha  del- 
Rey Dom  Pedro  II.  foi  jura- 

da Princeza  de  Portugal ,  Du- 
queza de  Bragança  celebrou 

Êíponfaes  com  Vistorio  Ama- 
deu Duque  de  Saboya  ,  quan- 

do morreo.  pag.  198. 

Dona  Ifabel  ,  filha  do  primeiro     Ifabel  de  Jefus  ,  primeira  Prio- . 
Duque  deBargança,  mulher 
do  Infante  D^m  Joaõ,  mãy  da 
Rainha  de  Caítella  Dona  Ifa- 

bel ,  mulher  delRey  D.  João 
II.  Quando,  e onde  morreo. 

pag  nS.efcg. 
Dona  Ifabel,  Infante  de  Caílella, 

reífa  do  Convento  do  Sacra- 
mento de  Lisboa,    pag.  501. 

Ifabel  de  Saó  Francifco.  De  que 
idade  faleceo.  pag.  1 5  2. 

Ifabel  da  Veiga.  Defende  com 
outras  mulheres  a  Fortaleza 
de  Dio.  pag.  134. 

filha  dos  ReysCatholicos:feu    Judeu.  Notável     converfaó   de 
nafcimento. Quantas  vezes  ca- 
zou  em  Portugal,  pag.  125. 
Entra  em  Portugal  >  defpoza- 
da  com  o  Príncipe  Dom  Af- 

íonfo ,  filho  delRey  D.  João 
II.  pag.  273. 

Primeiras  villas  dos  mefmos 
Príncipes. pag.  379. 

Entrao  em  Évora  ,  onde  faõ  re- 
cebidos com  magnificas  Fei- 

tas, pag.  2,99.  efeg,_ 
Dona  Ifabel ,  Infanta  de  Portu- 

gal, filha  delRey  Dom  Ma- 
neei ,  feu  nafcimento.  pag. 225. 

Ajuíte  do  feu  cazamento  com 
o  Emperador  Carlos  V.  pag. 
iS?.  efeg, 

Ctlebrão-fe  eítes  defpoforios. 

P  g-  274 
Dona  IJabel ,  filha  do  Duque  de 

hum.  pag.  244.  e  íeg. 

Juizes  de  fora.  Que  Rey  os  eri- 
gio.  pag.  486. 

Santa  Júlia  Virgem ,  e  Mártir  , 
onde  padeceo  martírio  ,  e  el- 
tá  íepultada.  pag.  480. 

Juramento  íolemne.  O  que  fez 
em  Cortes  El  Rey  Dom  Af- 
fonfo  Henriques  da  viíaõde^ 
Chrilto  crucificado  no  cam- 

po de  Ourique,  pag.  257.  e 
feg. 

O  também  íolemne ,  que  fez! 
o  Conde  de  Bolonha  ,  Dom 
AfFonfo,  Infante,  depois  Rey 
de  Portugal,  pag  2$.  e  feg. 

SaÕ  Juvenco  ,  Presbítero  Portu- 

guez,  primeiro  Poeta  Catho- 
lico  ,  que  obras  compoz  ,  e 
quando  morreo.  pag.  45. 

Laufye- 
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LAufpçrenm.  Quando  fe  re- novou o  do  Mofteiro  de  Al- 

cobaça, pag.  $65.  e  íeg. 
O  do  Convento  do  Louriçal. 

pag.  201. 

Lavrador.  Hum  de  grande  ida- 
de ,  e  igual  difpofiçaó.  pag. 

$77.  e  íeg. 
Leão  X.  Com  que  íblemnidade 

feítejou  a  tomada  de  Aza- 
mor  ,  e  o  valor  dos  Portu- 
guezes.  pag.  9. 

Venerável  Leocadia  da  Concel~ 
çaõ.  Sua  grande  virtude  , 
idade  ,    e  fanta  morte.    pag. 

Sao  Leonardo irmão  de  Santa 
Comba  ,   feu  martírio,     pag. 

302. Dona  Leonor  Telles  de  Mene- 

ses ,  Rainha  de  Portugal , 

mulher  delRey  Dom  Fernan- 
do, pag.  218.  efeg.  547.  e 

íeg. 445.  efeg. 

Jjoya  Leonor  ,  Infante  de  Por- 

tugal ,  filha  delRey  Dom  Du- 
arte ,  quando  nafceo.  pag. 

70. 
Quando  íe  embarcou  para  Itá- 

lia i  fendo  deípoíada  com  o 
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ao  Emperador  Maximiliano  I. 

pag.  9. Fundaçoens,  e obras,  que  fez; 
de  quem  foi  filha  ,  neta ,  ir- 

mã ,  e  mãy  ;  Sua  morte  ,  e 
fepultura.  pag.  2^2,.  efeg. 

Dona  Leonor  ,  Rainha  de  Por- 
tugal ,  terceira  mulher  del- 

Rey Dom  Manoel.  Seu  nafei- 
mento.  pag.  32,8. 

Quando  chegou  a  eíte  Reyno  , 
e  recebeu  as  bençaós  nupciaes. 

Dona  Leonor  Affonfo  ,  filha 
delRey  Dom  Affonfo  III. 
Religiofa  de  Santa  Clara , 
morreo  com  opinião  de  fan- 
tidade  ;  prodígio  que  fuece- 
deo  na  fua  trasladação,  pag. 

Dona  Leonor  Mafcarenhas.  Suas 
virtudes ,  fundaçoens  ,  e  ef- 
timaçoens  ,  que  teve ;  feu  fa- 

lecimento, e  elogio,  pag,  518. e  feg. 

Lerida.  Que  Portuguez  foi  Len- 
te defta  Univerfidade.    pag. 

122. 
Leys.    Qué   Rey   as  reduzio  a 

melhor  forma.  pag.  486. 

Quem  promulgou  as  das  cor- 
tezias  ,    e    tratamentos  ,    e 
contra  as  armas  curtas,    pag. 204. 

Emperador  Federico  III.  pag.     Lisboa.  He  conquiítada  aos  Mou- 
195.  efeg. 

Suas  prendas ,  virtudes,  filhos , 
e  morte.  pag.  9.  e  ie^. 

Dizendoíe-lhe  ,   que   bebeífe 
vinho  para  ter  filhos  ,    que 
refpondeo.  Ibidem. 

Dona  Leonor.   Rainha  de  Por- 
tugal ,   mulher  delRey  Dom 

JoaóII.  quando  nafceo.  pag. 

457. Quando   chegou   a   Lisboa    o 
corpo  de  Santa  Auta  ,  que  a 
mefma  Rainha  mandou  pedir 

ros   por  ElRey  Dom  AfFon- 
ío  Henriques,    pag.  194.  e feg. 

Entra  nella  triunfante  o  mefmo 

Rey.  pag.  226. 
He  citiada  por  ElRey  Dom 
HenriqueII.de  Caítella.  pag. 
216. 

Também  por  ElRey  Dom  João 

I.  de  Caítella  ;  e  quando  le- 
vantou o  citio.  pag.  1  1.  e 

feg. 

Que  Pontífice  erigio  a  íua  Ca- thedral 
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thedral  em  Metropolitana ,  e 
à  inílancia  de  que  Rey.  pag. 

Divide-fe  em  duas,  Oriental, 
e  Occidental,  pag.  2, 09.  e  feg  ̂ 
470.  e  feg. 

Quando  tornou  a  unir-fe.  pag. 

490.  pag.  2. 
Quem  a  dilatou  ,  e  ampliou 
com  mais  bairos ,  edifícios  , 
e  ruas.  pag.  205. 
Quem  a  enriquece  com  copio- 
faagoa,  fazendo-a  conduzir 
de  Bel  las  por  arcos  magníficos, 

pag.  204. 
Lyjia.  Foi  Cidade  antiga  da  Lu- 

íirania.  png.  27. 
Livraria.  A  da  Univerfidade  de 

Coimbra  ,    quem  a  fez  aug- 
mentar  notavelmente  com  li- 

vros ,   e   nobres  cafas.    pag. 
20$. 

Quem  augmentou  a  grandiofa 
da  Caía  Real.  pag.  Ibdem. 

Lopo  de  Sou^a.    Sua  laítimofa 
morte.  pag.  21. 

Lopo  Soares  de  Albergaria  con- 
íegue  fobre  Pananehuma  il- 
luftre  vitoria,  pag.  5  5  8. 

Entra  na  Ilha  de  Ceilaô  ;  Le- 
vanta huma  Fortaleza  em  Co- 

lumbo ,  e  faz  tributário  o  feu 
Rey.  pag.  1 1 1 . 

Lopo  Va^  de  Sampayo.   Sendo 
Governador  da  índia  ,  confe- 
gue  huma  vitoria  naval,  pag, 
2S1. 

Entra  à  força  de  armas  a  Cida- 
de de  Porca.  pag.  226. 

Acção  generoía  ,   que  obrou 
na  mefma  Cidade.  Ibidem. 

Louriçal.    O  feu  Convento  de 
Religiofasobfervantes  de  San- 

ta Clara  quem  o  fundou,  pag. 
201. 

Dom  Lourenço  de  Almeida :  me- 
morável golpe,  que  deu  em 

hum  Mouro.  pag.  224.  e  fe^. 
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Foi  heroe  famofo.  Sua  morte 
em  hum  combate  naval.  pag. 284.  e  feg. , 

Lourenço  de  Amorim  Pereira  , 
Governador  de  Monção  no 
memorável  citio  deita  Praça, 

pag.  142.  e  feg. 
Lourenço  Tires  de  Carvalho. 

Occupaçoens  que  teve  ,  li- 
vros que  compoz ,  fua  mor- 

te ,  jazigo ,  e  epitáfio,  pag. 

500. 

Lovayna.  Defta  Univerfidade  y 

que  Portuguezes  forão  Len- 
tes, pag.  121. 

Louvores.  Os  que  fe  diíTerão 
delRey  Dom  Manoel ,  e  dos 
Portuguezes  em  Roma...  pag. 

9- 

Os  que  eícreverão  do  mefmo 
Rey  muitos  Eílrangeiros.  pag. 

4S8. 

0<  que  íe  difieraõ  delRey  D. 
João  II.  pa£.  23.9.  e  feg. 

Santa  Lucrécia.  Seu  martírio, 

pag.  278. 
Dom  Lui%  j  Infante  de  Portu- 

gal ,  filho  delRey  Dom  Ma- 
.  noel  ,  Duque  de  Beja  ;  fuás 

virtudes  ,  acçoens  ,  Cavalla- 
rias,  poezias ,  compoziçoens  , 
morte  ,  e  jazigo,  pag.  597. 
íeg. 

Lui^  Alvares  ,  Jefuifa  v  infigne 
MiíTionario  •,  O  que  diífe  pre- 

gando na  prezença  delRey 

Filippe  II.  e  do  Cardeal  Al- berto. Sua  morte.  pag.  380. 
e  feg. 

Lui^  Alvares  de  Távora ,  Con- 
de de  São  João  ,  Marquez  de 

Távora ,  famofo  General ,  fuás 
proezas  ,  e  expediçoens.  pag. 
292.  e  feg. 

Dom  Lui^  de  Ataíde ,  Vice-Réy 
da  índia  entra,  e  reduz  a  cin- 

zas a  Cidade  de  Onor ,  naó 
obílante  a  reziitencia ,  que  fe 

lhe- 



lhe  fez.  pag.  271. 
Ccnquift  a  a  Forraleza  da  mef- 
ma  Cidade,  pag.  386. 

Dom  Luís  Carlos" Xavier  Igna- cio  de  Meneses,  Marquez  do 
Louriçal  ,  ViceRey  da  índia, 
luas  acçoens ,  e  bellas  letras, 
quando  nafceo,  e morreo.  pag. 
29$. 

Lui%  da  Conceição ,  Cónego  da 
Congregação  do  Evangelifta, 
oceupaçoens  ,  e  morte  violen- 

ta ,  que  teve.  pag.  38.  e  feg. 
Venerável  Fr.  Lul^  de  Grana- 

da,  da  Ordem  dos  Pregadores, 
íuas  grandes  virtudes ,  e  com- 

poíiçoens  ',  elogio  que  lhe  fez 
o  Papa  Gregório  XIII.  pag. 
566.  e  feg. 

Lul^  Lopes  de  Sequeira.  Sua 
morte  depois  de  vencer  os  Ex- 
cercitos    de  três  Reys.    pag. 
.15 

Lui^  Mendes  de  Vafconcellos, 
He    eleito  Gra.ni    Meítre  de 
Malta.  pag.  6$. 

Lul^  de  Molina ,  Jeíuita  ,  Dou- 
tor da  Univeríidade  de  Évo- 

ra ,  livros  que  compoz ,  onde, 
-  e  quando  morreu,  pag.  162. 

e  feg. 

Venerável  Fr.Lul^  de  Montoyay 
.  Eremita  de  Santo  Agoílinho, 

fuás  oceupaçoens  ,  letras  ,  e 
virtudes ,  e  opinião  com  que 
faleceo.  pag.  32. 

%)ona  Lui^a ,  Rainha  de  Portu- 
gal ,  mulher  delRey  D.  João 

I V.  feu  nafeimento ,  e  prog- 
noftico  ,  que  depois  delle  fe 
fez.  pag.  164. 

Dona  Lul^a  ,  filha  delRey  Dom 
Pedro  II.  feu  falecimento  ,  e 
jazigo,  pag.  5$  f. 

Lul^a  Segéa.  Meftra  da  Infanta 

de  Po-tugal  Dona  Maria  ,  fi- 
lha delRey  Dom  Manoel;  fuás 

grandes  erudicoens,  e  compo- 
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íiçoens.  pag.  165.  e  feg. 

Luzjadas  deCamoens.    Quem  as 
traduzio  em  verfo  latino  he- 

róico, pag.  222. 

M 

DOna  Mafalda,  Rainh
a  de Portugal  ,  mulher  delRey 

Dom  AÍfonfo  Henriques ,  fua 

aícendencia  ,  virtude  ,  funda- 
çoens ,  morte  ,  e  íepultura. 

pag.  296. 
Mafra.  Quem  a  conquiílou  aos 

Mouros,  pag.  442,. 

Quem  junto  a  ella  fundou  a 
Real  Convento  de  NoíTa  Se- 

nhora ,  e  Santo  António,  pag. 

$42.  e  feg. Por  quem  ,  e  quando  ie  lançou 

a  primeira  pedra  fundamen- tal da  fua  Igreja,  pag.  547.  e 
íeg. 

Quando ,  por  quem,  e  com  que 
íolemnidade  foi  fagrada.  pag. 

2  \  2,  e  feg. 

Malaca.Qucm  foi  o  primeiro,que 
defcobrio  eíta  Cidade  na  ín- 

dia, pag.  102. 
He  citiada  do  Achem,  cujo  Rey 

ficou  vencido  em  huma  bata- 
lha naval.  pag.  447.  e  feg. 

He  citiada   em  outra  occaíia6 

pelo  Achem,  e  outra  vez  der* 
rotado  por  Nuno  Alveres  Bo- 

telho, pag.  43  5.  eleg. 
Mttlborca.  Foi  Rey  deita  Ilha  o 

Infante  de  Portugal,  Dom  Pe- 
dro, filho  delRey  Dom  San- 

cho I.  pag.  106. 
Dom  Manoel ! ,  Duque  de  Beja, 

he  acclamado  Rey  de  Portu- 
gal, pag.  246. 

Seu  primeiro  cazamento.  pag.' 

Seu  legundo  cazamento.  pag. 
265. 

Iiii  Seu 
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Seu  terceiro  cazamento.  pag. 
3S2.  efeg. 

-  Vay  a  Galiza  viíitar  afepultu- 
ra  de  Santiago,  pag.   161.  e 
feg. 

Jornada  repentina,  que  fez  ao 
Algarve  ,  e  porque  motivo, 
pag.  197. 

Recebe  o  Tuiaõ  de  ouro ,  man- 
dado pelo  Emperador  Carlos 

V.  pag.  41 4. 
Suas  fortunas  ,  liberalidades, 
defcobrimentos  ,  conquiítas, 
fabricas  ,  virtudes ,  morte,  ja- 

zigo ,  e  elogios,  pag.  4S2.  e feg. 

Dom  Manoel.  Infante  de  Portu- 
gal ,  filho  delRey  Dom  Joaó 

III.  feu  nafcimento,  e  gran- 
des feílas,  que  fe  lhe  íizerão. 

pag.  277.  e  íeg. 
Seu  bautifmo.  pag.  2, 1 S. 

Dom  Manoel,  filho  dos  Duques 
de  Bragança  ,  depois  Reys  de 
Portugal  Dom  João  IV.  eD. 
Luiza.  pag.  25. 

Manoel  Alvares ,  Jefuita ,  fuás 
letras ,  e  compoíicoens.  pag» 

559- Manoel  Alverès  (Pegas.  Farnofo 
jurifconfulto  ,  que  livros,  e 
quantos  compoz  ,  fua  morte, 
e  fepultura.  pag.  3  27.  efeg. 

Manoel  Barbo] a  ,  Pay  de  Agof- 
tinho  Barbofa ,  ambos  iníignes 
Jurifconfukos.  pag.  359. 

Dom  Manoel  Caetano  de  SouJdy 
Clérigo    Regular  da  Divina 

-  Providencia  ,  fuás  compoíi- 
coens, lugares  que  teve,  e 

quando  morreo.  pag.  355. 
Manoel  Ce^ar,  com  hum  troço 

de  Portugnezes  vence  em  Cei- 
lão vinte  e  quatro  mil  homens, 

pag.  507. 
Manoel  da  Cojla.  Infígne  Jurif- 

confulto ,  íuas  oppoíiçoens , 
compoíicoens ,  e  cadeiras  de 

j 

Prima ,  que  obteve  em  Coim- bra,  e  Salamanca,  pag.  553.  e 

feg. 

Venerável  Manoel  de  Jcfus  Ma- 
ria. Fundador  da  Congrega- 

çao  dos  ClerigosAgomzantes, 
leu  zelo,  falecimento,  e ja- 

zigo, pag.  404. 

Dom  Manoel  de  Meneses,  Gene- 
ral da  Armada ,  que  recupe- rou a  Bahia.  pag.  2.74. 

Manoel  da  TSLobrega  ,  Jefuita, 

fuás  virtudes  ,  miílbens  ,  fun- 
daçoens  ,  morte.  pag.  179. 

Dom  Fr.  ManoeljPereira.Domi- 
nico,  primeiro  Bifpo  do  Rio de  Janeiro,  pag.  2,4$. 

Manoel  de  Sâ  ,  Jefuita  ;  fuás  le- 
tras ,  virtudes  ,  occupaçoens, 

compoíicoens ,  e  morte.  pag. 

560. 

Manoel  Severim  de  Faria.  Suas 

grandes  noticias ,  ecuríoíida- 
-  des,  morre  e  fepultura.  pag. 

504.  e  íeg. 
Manoel  deSoufa,  fendo  capitão 

de  Dio,  que  refolução  tomou 
em  hum  grande  aperto,  pag. 160.  e  feg. 

Manoel  de  Sou/a  ,  da  Congrega- 
ção do  Oratório  de  Lisboa, 

fundador  da  de  Eftremoz;fuas 
letras ,  virtudes,  e  morte.pag. 

?49- 

Manoel  Sueiro.Suzs  occupaçoens 
nas  armas,  e  letras,  que  obras 

compoz ,  feu  falecimento  Ja- 
zigo ,  e  elogio,  pag.  241.  e 

íeg. 

Manoel  do  Valle.   Suas  letras, 
occupaçoens  ,  e  morte.  pag. 

71. 

Sao  Mareai
  

Soldado
  
Portugu

ez; 

feu  martírio,  pag.  263.     , 

Marçal  de  Gowvea.    Poeta  lau- 
reado ,  lente  de  Humanidades 

em  França,  pag.  252. 

Sao  Marcos  Joaó.  Sua  pregação ncílc 
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nefte  Reino,"  e  fepultura ,  que tem  em  Braga  ,pag.  97. 

Dom  Fr.  Marcos  de  Lisboa ,  da 
Ordem  de  São  Francifco,e  feu 
Croniíta,  Bifpo  do  Porto,  que 
obras  fez  ,  e  onde  jaz.pag.  1 3. 
efeg. 

Marechal,  Quem  foi  o  primeiro 
nefte  Reyno.  pag.  220. 

Dona  Margarida  ,  Duqueza  de 
Mantua,  Governadora  de  Por- 
tuga!.  pag.422. 

Dona  Margarida  de  Auflria,  Ra- 
inha ,  e  mulher, delRey  Dom 

Filippe  III.  de  Caftella  ,e  II. 
de  Portugal.  Sua  morte.  pag. 
127. 

Dona  Margarida  Catharina,ln* 
fana  de  Portugal  ,  e  Caftella, 
íeu  nifcimento.  pag  288. 

Dona  Margarida  de  Meneses, 
Abbadeça  perpetua  do  Cor* 
vento  de  Santa  Clara  de  Coim- 

bra, cafo  maravilhofo  que  fuc* 
cedeo  no  feu  governo,  pag. 

Dona  Mana  ,   Infanta  de  Por- 
tugal ,  filha  delRey  Dom  Af- 

fonfo  III,    feu     naíeimento. 

j,    pag.  7,66. Dona  Mana  Telles  de  Mme* 
%es.  Com  quem  foi  cazada  , 
e  morte   violenta  que  teve. 
pag.  547-  efeg. 

Dona  Maria  ,  Infanta  de  Portu- 
gal ,  filha  delRey  Dom  Du- 
arte :  Seu  nafeimento ,  e  mor- 

X  te*  P^-45?- 
Dona  Marta  ,  Infante  de  Por- 

tugal ,  filha  delRey  Dom  Ma- 
noel ,  fuás  grandes  virtudes, 

liberalidades ,  efmolas,  funda- 
çoens  ;  Eftados  que  tevej 
elogios  que  lhe  fizerãoj  íua 
morte ,  e  fepultura.  pag.  1 5  2. 
e  {^. 

Dona  Maria  ,  Infanta  de  Por- 
tugal, filha  delRey  Dom  João 
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III.  quando  nafceo.  pag.  171; 

Quando  fe  ajuftou  o  contrato 
do  feu  cazamento  com  o  Prín- 

cipe de  Caftella  Dom  Filippe, 
depois  Rey  II,  do  nome.  pag. 

420. 

Quando  partio  para  Caftella; 

pag.  148. Dona  Maria  ,  filha  do  Infante 
Dom  Duarte  ,  neta  delRey 
Dom  Manoel,  mulher  do  Prin* 
cipe  Alexandre  Farneíio,  Du- 

que de  Parma ;  Acçoens ,  que 
fez  na  fua  viagem ;  feitas  com 
que  foi  recebida  em  Brucel- 
las.  pag  55.  efeg. 
Quando ,  e  por  quem  recebe- 

rão as  bênçãos  nupciaes,  e  íe 
celebrarão  as  fuás  vodas.  pag. 

4*4-      .        I  ' Dona  Maria  ,  Infanta  de  Por- 
tugal ,  e  Caftella ,  feu  nafei- 

mento ,  e  morte.  pag.  ̂ 66. 
Dona  Maria  Anna  Antónia ,  In- 

fanta de  Portugal ,  e  Caftel- 
la ,  quando  nafceo ,  e  morreo. 

pag.  44*- Dona  Maria  Anna  de  Aujlria  J 
Rainha  de  Portugal ,  mulher 
delRey  Dom  João  V.  noíTo 
Senhor ,  feii  nafeimento.  pag. 

Quando  fe  defpofou  ,  e  cazou. 
pag  200.  e  249.  e  íeg. 
Quando  fez  a  lua  entrada  pu- 

blica em  Lisboa,  pag.  527.  e 
feg» 

Que  filhos  teve.  pag.  200. 
Dona  Maria  'Barbara  ,  Infanta 

de  Portugal  ,  Princeza  das 
Afturias,  filha  dos  Rf-ys  D. 
João  V.  e  Dona  Maria  An-* 
na  de  Auítria  ,  quando  naf- ceo. pag.  4?  4. 

Quando  foi    o  feu  buuifmo. 

Pag- 508. Dona  Maria  Anna  Vitoria ,  In- 
fanta de  Caftella ,  Princiza  do 
liii  ij  Brazií 
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Brazil  ;  mulher  do  Príncipe 

doBrafil,  noíTo  Senhor,  Ca- 

pitulaçoens  do  feu  matrimo- 
nio, pag.  538.  efeg. 

Quando  fe  celebrarão  os  íeus 
Defpoforios.  pag.  546.  e  feg. 

Dona  Maria  Francifca  Ifabel , 

Princeza  da  Beira  ,  filha  pri- 
mogénita dos  Príncipes  do 

Braíil ,  Dom  Jozé ,  e  Dona 
Maria  Anna  Vitoria:  Seu  naf- 
cimento  ,  e  bautifmo.  pag. 

502. Dona  Maria  Annay  Infanta  de 

Portugal  ,  filha  íegunda  dos 
Príncipes  do  Braíil  Dom  Jo- 

zé,  e  Dona  Maria  Anna  Vi- 
roria  ,  feu  naícimento.   pag. 

147. 
O  íeu  bautifmo.  pag.  $66.  e 

feg 

Dona    
Maria  

trancifca  

Doro- thea  ,  Infanta  de  Portugal , 
filha  terceira  dos  Príncipes  do 

Braíil  Dom  Jozé  ,  e  Dona  Ma- 
ria Anna  Vitoria  ;  Quando 

naíceo.  pag.  82. 
Quando  foi  íeu  bautifmo.  pag. 

494  cíeg- Dona  Maria  Therefa ,  Infanta 

de  Portugal ,  e  Caítella,  Rai- 
nha de  França  :  Seu  nafci- 

mento.  pag  80. 
Dona  Maria  Francijca  Ifabel 

de  Saboya  ,  Rainha  de  Portu- 
gal ,  mulher  primeira  delRey 

Dom  Pedro  II.  fua  fermofu- 
ra  ,  morte ,  e  fepultura.  pag. 

544- Maria  de  Sao  Bernardo.
  

Reli- 

giofa  do  Mofteiro  de  Almoí- 
ter  ,  de  que  idade  faleceu. 

pag.  162. Maria  do  Sacramento.  Títulos , 
e  eítados,  que  teve,  fua  vir- 

tude, e  mcrte.  pag.    157.  c 
ft:s- 

Maria  Vittoria  ,  Religtoía  de 
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Santa  Clara  do  Porto;  nota- 
bilidades  da  fua  difpofiçaõ, 
larga  idade  ,  e  boa  morte, 

pag.  169. 
Dona  Marianna  de  Lança flre , 

como  fe  houve  na  Acclama- 
ção  delRey  Dom  João  IV. 

pag.  422. Marianna  do  Rofario^  Religio- 
fa  do  Salvador  de  Évora ,  vir- 

tudes ,  milagres  ,  e  favores 
Divinos  ,  com  que  faleceo. 

pag.  172. 
Marque^  de  Abrantes.  Entrada 

publica  ,  que  fez  na  Corte 
de  Madrid  ,  e  Capitulaçoens 
matrimoniaes  ,    que  ajuííou. 

ljrPag-5?S  eftg- 
Marttm  Affonjo  de  Melo.  Por 

diílinguir-fe  na  tomada  da 
Praça  de  Campo  mayor,  lhe 
deu  ElRey  Dom  João  I.  efta Villa.  pag.  165. 

Martim  Affonfo  de  Sou/a  ,  Go- 
vernador da  índia ,  entra  ,  e 

arraza  a  Cidade  de  Batecalá. 
Pag-   ??5- 

Entra,  e deftroe  a  Ilha  de  Re- 
pelim.  pag.  3  7$. 

Martim  Lopes  Carrafco.  Que 
diíle  em  hum  confliclo  naval  y 

ouvindo  dizer ,  que  era  mor- to feu  pay    pag.  441. 

Martim  Moni^  :  Na  conquifta 
de  Lisboa  fe  atraveçou  em  hu* 
ma  porta ,  a  que  deu  o  nome, 
ficando  nella  morto ,  para  que 

os  Mouros  a  não  pudeífem  fe- char, pag.   195. 

Martim  de  Távora.  Que  d  fie 

a  Gonçalo  Vaz  Coutinho,  de- 
pois de  o  livrar  de  hum  gran- de perigo,  pag    542. 

Sao  Martinho  ,  Abbade  Cifter- 
ciente ,  fua  morre  pag.  141. 

Dom  Martinho  ,  Bifpo  de  Lis- 
boa ,  o  Povo  o  precipitou  da 

torre  da  fua  Sè,  e  porque,  pag. 

447.526.  Foi 
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Foi  creado  Cardeal,  pag.  526 

f  rey  Martinho  Moni^ ,  Carme- 
lita ,  occupaçoens ,  que  teve, 

e  que  rejeitou,  pag.  334. 
Mártires.  Quem  trouxe  os  finco 

de   Marrocos   para    Coimbra. 
pag.469. 

Quando   fe  tresladarao  os  de 
Lisboa,  pag.  19. 

Mafcate.  Rende-fe  eíta  Cidade 
do  Rcyno  de  Ormuz  ao  Gran- 

de Affonío  de  Albuquerque, 

pag  20. 
Macumba.    Reyno   de  Angola ; 

he    morto  o  íeu    Rey    pelos 
Portnguezes.  pag.  7,67. 

Sao   Mau^ona.    Donde  foi  Bif- 
po  ;  trabalhos,  que  padeceo; 
Conclios  ,  que  prezidio  ,  e 
quando  morreu,  pag  269.  e 

Santa  Máxima.  Onde  padeceo 
martino.  pag.  418. 

SaÕ  Maximiliano.    Quando  ,  e 
em  que  terra  padeceo  martí- 

rio, pag.  257. 
Maximiliano  l.  Emperador,  man- 

da o  corpo  de  Santa  Auta  a 
íua  prima  a  Rainha  Dona  Leo- 

nor ,  mulher   dei  Rey  Dom 

João  II.  p>g.  9. 
Medalhas.    Quantas   de   ouro  , 

prata  ,   e  bronze  ,   e  que  re- 
tratos tinhão  as  que  fe  puze- 

rão   na  Urna   do  alicerce  da 

Igreja  do  Real  Convento  de 
Mafra.  pag.  348. 

Mem  Lopes  Carrafco  ,  Capitão 
de  huma    náo,  peleja  contra 
duzentas  velas  do  Achem  ,  e 

os  põem  em  fugida  com  gran- 
de perda.  pag.  440.  e  feg. 

Me%a  de  Refeitório.  Quando  ,  e 
por  quem    foi  fervida   a  dos 
Religiofos  Arrabidos  do  Real 
Convento  de  Mafra.  pag.  21?. 

Dom  Miguel  de  Almeida ,  Hum 
dos  primeiros  da  Acclamaçaô 
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dei  Rey  Dom  João  IV.  a  qué 
deu  principio,  pag.  422. 

Miguel  do  Amaral  ?  Jefuita  ,  fuás 
miíToens ,  e  opinião  com  que 
morreu,  pag.  492. 

Miguel  de  Moura.  Seu  valimen- 
to ,  caraíther ,  e  elogio,  pag. 

559.  efeg. Frey  Miguel   dos  Santos.    Pro- 
vincial de  certa  Ordem  ,  Va- 

rão de  grandes  letras ,  e  efti- 
maçoens,  fua  morte  trágica. 
Paá-  «86.  efeg. 

Dom  Miguel  da  Silva  ,  Bifpo 
de  Vizeu ,  he  creado  Cardeal, 

pag.  430. Miguel  de  Vafconcellos  ,  Secre- 
tario de  Eltado  ,  lua   morre 

violenta   na   hora   da  Accla- 
maçaô dei  Rey  Dom  João  IV. 

pag.  422. Milagre.   O  de  NoíTa   Senhora de  Nazareth.  pag.  54. 

O  de  NoíTa    Senhora   da  Ab- 
badia.  dag.    128.  efeg. 

O  de  NoíTa  Senhora  da  Oli- 
I    veira.  pag.  $4. 

O  de  Saõ  Narcizo.  Veja-íe  eí- 
ta palavra. 

Os  que  fazia  Santa  Thereja  de 
Ourem.  pag.  7.  e  feg. 

Os  de  São  Francifco  Xavier, 

pag.  426.  e  frg. 
Mijfa.  Em  huma ,  levantando  o 

Sacerdote  aHoftia,  lha  arre- 
bata hum  hereje  das  mios ;  e 

porque  motivo ,  e  cjftigo  que 
teve.  pag.  475    e  feg. 

Mombaça.  He  entrada  ,  e  quei- 
mada por  Nuno  da  Cunha  , 

e  porque  motivo,  pag   351. 
Monte  Cartnelo   Quem  toi  hum 

dos  feus  primeiros  reftaura- dores.  pag.  555. 

Moedas.  Quantas  de  ouro,  pra- 
ta ,  e  cobre  fe  lançarão  fobre 

a  pedra  fundamental  da  Igre- 
ja do  Real  Convento  de  Ma- 

que 
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fra.  pag^  348. 

Monção.  Memorável  citio  deita 
Praça.  pag.  145.  e  íeg. 

Outro  citio,  naõ  menos  memo- 
rável, que  teve.  pag.  146.  e feg. 

Moço,  Valor  de  hum.  pag.  134. 
Mompilber.  Deita  Univeríidade, 

que  Portuguezes  forão  Len- 
tes, pag.  122. 

Mofcas.  Veja-fe  Saó  Narcizo. 
Motivo  da  fundação  do  Real 

Convento  de  Mafra.  pag-$4?. e  feg. 

Mulheres.   O  valor  de  algumas 
na  defenfa   da  Fortaleza  de 
Dio.  pag.  154 

O  de  humas  na  defenfa  da  Pra- 
ça de  Monçaô.  p?g.  145. 

Saõ  Muciano.  Quando  padeceo 
martírio  com  SaÕ  Vi&or,  Ar- 
cebifpo  de  Braga.  pag.  ól. 
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ISiuno  Jlveres  Botelho.  Coníe- 
gue  huma  eítupenda  vittoria 
em  Malaca  ,  derrotando  in- 

teiramente huma  poderoía  Ar- 
mada do  Achem  ,  e  na  parti- 

lha que  fez  de  muitos  def- 
pojos  ,  ficou  fó  com  hum  pa- 
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to fundou  ,  onde  jaz.  pag. 

541.  efeg. 
ISiuno  da  Cunha.  Entra,  e  quei- 

ma a  Cidade    de  Mombaça. 
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tugal ,  e  Caílella  ,  a  que  le  íe- 

guiraõ  as  pazes  celebradas  em 
Aytom  pag.  405.  e  kg. 

Tributo.  Quem  cobrou,  e  trouxe 

o  primeiro  ,  que  pagou  a  Por-* 
Llll  tugal 
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tugal  hum  dos  Reys  do  Ori- 

ente, pag.  2. 

Quantos  Reys  coroados  o  pa- 
gavão  aos  Reys  de  Portugal, 
pag.  482.  , 

Tubarão.  Dous  de  extraordinário 

comprimento,  que  íe  tomarão 
na  prayade  Lagos  do  Alvarve. 

pag.  150. 
Turim.  Deíla  Univerfidade,  que 

Portuguezes  forão  Lentes, 

pag.  122. 
Tu  \ao  de  ouro  ( Ordem  do )  quan- 

do ,  e  porque  motivo  fe  infti- 
tuhio.  pag.  505. 

u 
SÃÓ  Valentino,  eS.  Encrati- 

de  ,  quando  ,  e  onde  padece- 
rão martírio,  pag.  242. 

Sao  Valentino  ,  e  S.  Maximilia- 

no ,  onde,  e  quando  forão  mar- 
tirizados pag.  257. 

Valhadolid.  Deíla  Univerfidade, 

que  Portuguezes  forão  Len- 
tes pag.  122. 

Dom  Er.Vajco,  Portuguez,Fran- 
cifcano ,  occupaçoens  ,  e  di- 

gnidades grandes  que  teve, 
onde ,  e  quando  morreo.  pag. 

Dom  Vafco  da  GamaXzmote  he- 
roe  Portuguez ,  quantas  vezes 

foià  índia,  pag"  537. 
Quando  deícobrio  a  Angra  de 
Santa  Helena;  onde  foi  ferido, 
fendo  o  feu  íangue  o  primei- 

ro ,  que  le  derramou  nas  em- 
prezas  do  Oriente,  pag. 29 5. 
Quando  dobrou  a  primeira  vez 
o  cabo  chamado  Tormentofoy 

e  depois  da  'Boa  Ef per  anca. 

pag.  362. Quando  deícobrio  na  primeira 
viagem  da  índia  a  Terra  de 
Natal  y  porque  lhe  poz  efte 

VICE 
nome.  pag.  Ç40; 

Quando  foi  fegunda  vez  à  ín- 
dia ,  em  que  trouxe  o  primei- 
ro tributo  do  Oriente,  pag.  2. 

Quando  foi  à  índia  terceira 

vez;  e  o  que  diíTe  no  mar  pa- 
ra animar  os  companheiros, 

aíTuílados  de  hum  grande 

tremor  ,  que  fentio  a  Arma- 
da, pag.  28.  e  feg. 

Poílos ,  títulos ,  e  mercês ,  que 
teve  ;  feu  caraelher ,  elogio, 
e  falecimento,  pag. 5$  5.  e  íeg. 

Vela.  A  com  que  efpiravaõ  os  Du- 
ques de  Bragança ,  quando  ar- 

deo  de  todo.  pag.  410.  e  feg. 

Sao  Verijfimo^ejuas  irmans  Ma" 
xima  ,  e  Júlia.  Onde  ,  e  em 
que  dia  padecerão  martírio,  e 
onde  jazem  feus  corpos,  pag. 
2i5.efeg. 

Quando  forão  tresladados  para 
a  Igreja  de  Santos  o  novo.pag. 

^   l9- 

Dom   VeriJJimo    de    Lancaftre. 
Quando  foy  creado  Cardeil. 
Pag-  47. 

Que  mais  dignidades ,  e  empre- 
gos teve  :  fuás  grandes  virtu- 
des ,  morte  ,  e  fepultura.  pag. 

489.  e  feg. 
Sao  Vicente  Mártir ,  Patrono  dé 

Lisboa  ,  quando  fe  trasladou 
para  a  Catbedral  da  mefma  Ci- 

dade, pag.  58.  e  íeg. 
Sao  Vicente  ,  e  fuás  irmans  Cbrif- 

teta,e  Sabina,  Mártires,  natu- 
raes  da  Cidade  de  Evora,quan- 

do ,  e  onde  padecerão  martí- 
rio:  Prodígio,  que  íuecedeo 

com  os  feus  corpos  :  onde  fe 
venerão  fuás  Relíquias,  pag. 

244.  e  feg. 
Vicente  dias ,  da  Congregação  do 

Oratório  de  Lisboa.  Sua  gran- 
de virtude,  e  íanta  morte,  pag, 

Sao  Vítor  ,  Arcebifpo  de  Braga, 

quando 
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quando  padeceo  martírio,  pag. 
6u 

Santa  Vitoria ,  huma  das  nove  ir- 
mans  Bracharenfes  ,  feu  mar- 
tirio.pag.  245. 

Vitoria  -Caldeira ,    teve  grande 
noticia,  e  intelligencia  da  fa- 
grada  Bíblia,  pag.  71. 

Vítor  ias. Huma.  na  Ethiopia  Occi- 
dental, pag.  14.  e  feg. 

-   Outra  em  Mafcate  do  Reyno  de 
Ormuz.  pag.  20. 

Outra  em  Báçaim.  pag.  40. 
Outra  em  AlcaceredoSal.  pag. 

43.  e  íeg. 
Outra  cm  Chaul.  pag. 8 6.  e  kg. 
Duas  em  Ormuz,  huma  no  mar, 
outra  na  terra,  pag,  1  o  2.  e  feg, 

:   A  de  Valverde  ,  coníeguida  pe- 
lo grande  Dom  Nuno  Alveres 

Pereira,  pag  I  96.  e  feg. 
Huma  coníeguida  em  Lamego 
pelo  Conde  Dom  Henrique, 

pag.  25'. 
A  famofa  do  Salado,  que  confe- 
guirão  os  Reys  Dom  Affonfo 
IV.  de  Portugal,  e  Dom  Af- 
fonfoXI.de  Caftella.pag.252. ofe& 

Huma  cm  iidóre.  pag.  254. 
Outra  no  nur,  e  terra  de  Bin- 
tao  ao  meímo  tempo.  pag. 
25  S.  e  feg. 

A  de  Arzilla  em  Africa,  pag. 
280.  e  feg. 

Outra  naval  na  índia,  pag.281. 
Outra  em  Africa,  pag.  295.  e 
feg. 

Outra  em  Sevilha ,  confeguida 
pelo  Infante  Dom  Sancho , 
depois  Rey  I.  do  nome  de  Por- 

tugal, pag.  299.  e  feg. 
Aglorioíiííima,  que  coníeguio 
em  Dio  Dom  João  de  Caftro. 

pag  321.  e  feg. 
Outra  naval  em  Malaca,  pag. 
2,40.  e  feg. 

Huma  em  Mombaça  ,  confegui- 

ICE  iftj 
da  pelo  famofo  Nuno  da  Cu- 
nha.  pag.  $çi. 

Outra  em  Malaca,  pag.  435.  e 

íeg. 

Huma  em  Pegú.  pag.  438.  e 
feg. 

Outra  em  Malaca,  pag.  44S.  ê feg. 

Huma  contra  a  Armada  delRey 
de  Calicut;e  foi  a  primeira  na- 

val ,  que  houve  na  índia.  pag. 

501. 

Outra  em  Ceilão,  pag.  507. 
Huma  portentofa  em  Ternate^ 
confeguida  pelo  famofo  An- 

tónio Galvão,  pag.  5  20.  e  íeg. 
Outra  nas  terras  firmes  de  Goa* 
que  confeguio  o  iníigne  Dom 
Joaó  de  Caítro.  pag.  521. 

Outra  confeguida  por  Dom  Af- 
fonfo  de  Noronha  ,  Vice-Rey 
da  índia  contra  o  Príncipe  de 
Chembe.  pag.  526.  eieg. 

Outra  em  Coulam.  pag.  542. 
Outra  contra  os  Achens.  pag. 

550.  e  íeg. Huma  emPanane.  pag.  55S. 
Outra  em  Dabul ,  coníeguida 
pelo  faraoío  Vice-Rey  Dom 
Franciíco  de  Almeida,  pag. 

558. 

Outra  em  Chaul.  pag.  562.  e 

.%• 

Villa  Franca.  Vejão-fe  as  pala- 
vras Terremotos^  Ilha  de  SaÕ 

Miguel. 
Filia  nova  de  For  timão.  Veja-fe 

a  palavra  Terremoto. 
Villa  Viço/a.    Quem  edificou  o feu  Palácio,  pag.  75. 

Quem  o  reedificou,  e  fez  ornar 
com  os  retratos  dos  fereniífi- 
mos  Duques  de  Bragança,  pag. 
204. 

Quem  augmentou  a  fua  Colle- 
giada  ,   e   authorizou  o  feu 
Deam  com  o  Caraclher  de  Bií- 

po.  pag.  201. 

Quem 
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Quem  fez  a  fua  Tapada,  pag. 
75.  Sua  deícriçaõ.  pag.  410. 

J)ona  Violante  da  Gloria.  Por 

não  cazar  fugio  para  o  Con- 
vento de  Santa  Mónica  de  Lif- 

boa,onde  morreo  coin  fama  de 
grande  virtude, pag.  381. 

yifciô    A  da  Cruz  em  Alcacere 
do  Sal.  pag.  41. 
A  dos  Anjos  pelejando  pelos 
Catholicos  em  Alcacere  do 
Sal.  pag.  44. 

A  dos  Santos  Mártires  em  Ta- 
vira: pag  60. 

^  eípantofa  íuccedida  em  San- 
to Eloy  de  Lisboa,  pag.  509. 

eíeg. 

yijl as  Reais.  As  delRey  Dom  Se* 
baítião  com  EIRey  Dom  Fi- 
lippe  II,  de  Cattelía  em  Gua- 

dalupe, pag  532.  efeg. 
As  primeiras  do  Príncipe  Dom 
Atfonfo  ,  fiiho  delRey  Dom 

João  II.  com  a  Princeza  Do- 
na Ifabel  ,  filha  dos  Reys  Ca- 

tholicos pag  379. 

As  das  Mageílades  Portugue- 
zas  com  as  Caílelhanas.  pag. 
205. 

*Vmao,  A  da  Cathedral  de  Lisboa 
á  Igreja  Patriarchal.  pag.  490. 

Untverfidade.  A  de  Coimbra  y 
quem  a  plantou  fegunda  vez 
neíla  Cidade  :  Donde  íe  apli- 

carão rendas  paraella :  Eícol- 
las  mayores  ,  e  menores  que 
tem :  Quem  foi  o  feu  primeiro 
Reitor:  Quem  he  fempre  feu 
Cancellano,  e  porque  cauía: 
Quk.irfCntes  fahirao  delia  para 
'outras  Univeríidades  da  Eu- 

ropa, pag.  1 1 9.  e  fcg, 
A  cie  Évora  ,  quem  a  fundou : 

por  quem  he  governada  :  Ca- 
deiras que  tem :  feiencias ,  que 

delia  fahirão;  privilégios  que 

ICE 
goza.  pag.  27S.  efeg, 

Vodas.  As  do  Principe  Dom  Af- 
fonfo,filho  delRey  Dom  João 

II.  com  que  feftas  fe  celebra- 
rão, pag.  ̂ 99.efeg. 

Voto.  Em  fatisfaçaô  de  hum  ,  fun- 
dou EIRey  Dom  João  V.  nof- 

fo  fenhor  o  Real  Convento  de 
Mafra.  pag.  34}.  e  íeg. 

Ur  gel.  Foi  Conde  de  Urgel  o  In- 
fante Dom  Pedro  ,  íilho  del- 

Rey Dom  Sancho  I.  de  Portu- 
gal, pag.  ioó. 

Urna.  Que  contém  a  que  fe  poz 
no  alicerce  do  Real  Conven- 
vento  de  Mafra  pag.  2. 48. 

DonaUrraca,  Infanta  de  Portu- 

tugal ,  filha  delRey  Dom  Af- 
fonfo  Henriques,  Rainha  de 
Leão,  e  Galiza,  Avo  delRey 
Dom  Fernando  III.  o  fanto. 

Quando  caiou  com  EiRey  D. 
Fernando  II.  do  qual  depois 
fe  feparou  por  fe  achar  ferem 
parentes  chegados,  pag.  174. 
eíeg. 

Juona  Urraca.  Infanta  de  Caílel- 

la,  Rainha  de  Portugal  ,  mu- 
lher delRey  Dom  Affonfo  II. 

Princeza  de  raras  virtudes ,  e 
perfeiçoens  da  natureza  ,  e 

graça  ;  teve  três  irmans  Rai- 
nhas; felic<dades ,  que  lhe  pre- 

diffe  S.Francifco;  Prognofti- 
co  da  lua  morte  ,  que  lhe  fize- 
rão  os  Santos  Mártires  de  Mar- 

rocos ;  como  ,  e  quando  fe  ve- 
rificou. Seu  jazigo  ̂ incorrup- 

çao  do  feu  corpo  ,  e  de  tudo 
o  que  levou  à  fepultura.  pag. 286.efeg. 

U liamba,  Portuguez ,  qusndo  foi 
ungido  em  Toledo  Rey  dos 

Godos :  o  primeiro  de  Heípa- 
nha,  em  que  fe  fez  aque»la  ce- remonia.  pag.  71. 

F    I    M. 
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